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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ถึงผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบัน

ครอบครวัไทย โดยศึกษาทัศนคต ิและพฤตกิรรมของสมาชิกในครอบครวัไทย ตอการส่ือสารผาน

โทรศัพทมอืถือ 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูปกครองของนักเรียน 

ในเขตกรงุเทพมหานคร ท่ีใ ชโทรศัพทมอืถือติดตอส่ือสารกัน การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยโดยใช

แบบสอบถาม ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง นักเรียนจํานวน 200 คน และผูปกครองจํานวน 200 คน รวมท้ังส้ิน 

400 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   คา

รอยละ และคาเฉล่ีย  นอกจากนี้ยังใชวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 10 ครอบครัว     

      

ผลการวิจัย พบวา 

1. ผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัว มีท้ังผลดี และผลเสียดังตอไปนี ้

1.1 ผลดีของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัว คือ ทําใหสมาชิกในครอบครัว

สามารถตดิตอกนัไดตลอดเวลา สามารถแสดงความรกั ความเปนหวง ผานทางโทรศัพทมือถือได เปน

องคประกอบของการส่ือสารรองจากการส่ือสารระหวางบุคคล สามารถพูดคุยกันแบบตัวตอตัว ผล ของการ

ส่ือสารจึงดีกวาการส่ือสารผานส่ือแบบอ่ืนๆ 

1.2  ผลเสียของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกบัสถาบันครอบครัว (จากการสัมภาษณครอบครวั

กลุมตัวอยาง 10 ครอบครัว โดย 1 ใน 10 ครอบครัวไดนําเสนอทัศนะในดานลบของการใชโทรศัพทมือถือ) ก็คือ 

ความสัมพันธในครอบครัวหางเหินไปเนื่องจากลูกใชโทรศัพทคุยกับเพ่ือนมากกวาพอ แม เม่ือลูกมีปญหาจะคุย

กับเพ่ือนมากกวาพอ แม ลูกอาจตดัสินใจไปในทางท่ีไมถูกตอง เนือ่งจากขาดคาํแนะนาํจากพอ แม 

2. ทัศนคติ และพฤติกรรมในครอบครัวไทยตอการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือดังตอไปนี ้
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2.1 ดานทัศนคติของครอบครัวไทยตอการส่ือสารผานโทรศัพทมอืถือพบวา โทรศัพท - มือถือเปน

เครื่องมือท่ีจะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได และจะบังเกิดผลดีในครอบครัวท่ีเล้ียงดูบุตร

บนพ้ืนฐานของความสัมพันธท่ีดี มีความอบอุนมีความรักตอกัน 

2.2 ดานพฤตกิรรมการใชโทรศัพทมอืถือพบวา โทรศัพทมอืถือมีความจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน หากขาด

โทรศัพทมือถือก็จะเหมือนกับขาดอะไรบางอยางไป (จากการแจกแบบ-สอบถาม) ในกลุมตัวอยางนักเรียนพบวา 

มีการใชโทรศัพทมอืถือติดตอส่ือสารกบัพอ แมมากเปนอันดับแรก รองลงมาจะไมติดตอกับสมาชิกใน

ครอบครัวคนใดเลย ในกลุมผูปกครอง พบวา ใชโทรศัพทมอืถือติดตอส่ือสารกบับุตรเปนอันดบัแรก รองลงมา

จะไมติดตอกับสมาชิกในครอบครัวคนใดเลยเชนกัน 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to study the effects of communication through mobile phone upon 

Thai families, by emphasizing attitude and behavior of members within Thai families on the issue of 

communication via mobile phone. 

The random samples of this study consist of high school students and their guardians who use 

mobile phones daily over Bangkok area. In this respect, 200 high school students and 200 guardians, totally 

400, are specifically sampled. To gather all information concerned,   questionnaires were brought into use. 

The statistics used for analyzing the information are also divided into percentage and average means. 

The results of this research are following: 

1. There are both advantages and disadvantages of communication through mobile phones within the family 

which elaborated are as below: 

1.1 In relationships to the positive aspect of using mobile phone as it affects the family institution 

to, facilitate members in order to keep in touch with each other all the time and express their love and 

affection through this means. Accordingly, this way of communication becomes the element of 

communication beginning with the interpersonal, or face to face communication. It also remains more 

effective than other channels of communication. 
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1.2 In relationships to the negative aspect of communication via mobile phone as it effects the 

family institute (according to interviewing 10 sampling families, among them, one family expressed negative 

aspects of mobile phone use), it establishes long distance relationships between members of the family, 

because children prefer talking to their peers via mobile phone more than their parents, when they face the 

problems. Without the parents’ participation, they may decide to do something wrong. 

 

2. The attitude and behavior of Thai families on the issue of communication by mobile phone are as follows: 

2.1 Regarding the attitude of Thai families on the matter of communication through mobile 

phones, it has found that the mobile phone is contributing factor which reinforces bonds between members of 

family as well as to give a possibility to the family to nurture its children based on creating good relationships, 

warmth and love between them. 

2.2 Concerning the behavior of using mobile phones, we have found that the mobile phone has 

become a daily necessity. Without mobile phone, we feel that we are unable to function effectively. According 

to the questionnaire answered by the sample group of students, the indication that is the use of mobile phones 

to keep contact with their parents is in the first priority. Among the guardians sampled, they use it mainly to 

manage their business and cope with their work. However, when they communicate with members of family, 

they call their children first. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ ผศ .ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ  ซ่ึงทานไดคอยตรวจสอบ และใหคําแนะนํามาดวยดีโดย

ตลอด อีกท้ังขอกราบขอบพระคุณประธาน และกรรมการในการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ท่ีได

ชวยเหลือใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนในการดําเนินงานวิจัยนี้ และสามารถนํามาใช

ในการทําวทิยานพินธจนลุลวงไปได 

ขอขอบพระคุณอยางยิ่ง ตอบุคคลทุกทานท่ีเกี่ยวของท่ีไดใหความชวยเหลือ สละเวลา

ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม และใหสัมภาษณ ขอขอบคุณตอกําลังใจจากผูบังคับบัญชา เพ่ือน

รวมงาน และเพ่ือนๆ ทุกคน ขอบคุณอ่ิมเพ่ือนท่ีนารักท่ีคอยใหความชวยเหลือตลอดเวลาท่ีเรียน

รวมกัน  ขอบคุณเมยเพ่ือนท่ีเปนท่ีปรึกษา คอยใหกําลังใจเสมอ ในทุกเวลาท่ีเพ่ือนช่ือตุกตาตองการ  

และรวมถึงลุงผูท่ีมีอิทธิพลดานจิตใจท่ีคอยเปนกําลังใจใหเสมอมา 

ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมารดา ผูใหทุกส่ิงทุกอยางในชีวิต และบิดาผูลวงลับ

ไปแลว แตกอกําลังใจใหเกิดข้ึนเสมอยามเม่ือระลึกถึง ซึ่งสนับสนุนใหผูวิจัยสามารถฟนฝาอุปสรรค

ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดข้ึนจนสําเร็จการศึกษา 

 

 

       ศิริวรรณ เชื้อวงศ 
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บทที่ 1 

 

บทนาํ 

 

ทีม่า และความสาํคัญของปญหา 

 

ครอบครัวนับเปนสถาบันพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําหนาท่ีหลอหลอมความเปนมนุษยดวยการ

อบรม เล้ียงด ูใหการศึกษา ใหพฒันาการท้ังทางดานรางกาย สตปิญญา อารมณ บุคลิกภาพ ตลอดจน

สิทธิ และหนาท่ีท่ีสมาชิกมีตอกัน และ กันในสังคม  สถาบันครอบครวัมีความสําคญัเพราะนอกจาก

จะเปนสถาบันแรกของมนุษย ยังทําหนาท่ีใหการอบรมเล้ียงดู ใหการศึกษา และมีอิทธิพลตอการ

พัฒนาระดับคุณภาพของคน ครอบครัวมีพ้ืนฐานท่ีประกอบดวยวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคน วิถีชีวิตนี้ 

รวมไปถึงดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และมีผลตอคุณภาพ

ของสังคม ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีเล็กท่ีสุด การส่ือสารของสถาบันครอบครัว จึงมี

ผลกระทบตอกันและกัน มีกระบวนการ มีวิวัฒนาการ หากสถาบันครอบครัวเขมแข็ง และรวมตัว

กันไดก็จะชวยกันพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาสังคมได 

ในประเทศไทยสามารถแบงครอบครวัไดเปน 2 รูปแบบกวางๆ คือ ครอบครัวขยาย 

(Extended Family)  หมายถึง ครอบครัวท่ีมีลักษณะ การอยูอาศัยของสมาชิกในครอบครัวท่ีประกอบ

ไปดวย พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา อาศัยรวมอยูดวย และครอบครัวเดี่ยว (Nucleus -

Family)  หมายถึง ครอบครัวท่ีมีลักษณะการอยูอาศัยของสมาชิกในครอบครัวท่ีประกอบไปดวย พอ 

แม และลูก ในปจจุบันครอบครัวไทยในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญ  จะมีลักษณะเปนครอบครัว

เดี่ยว ซ่ึงมีผลมาจาก สภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยู และความเปนเจาของท่ีอยูอาศัยท่ีเล็กลง ลวนแต

เปนเหตุผลใหขนาดของครอบครัวมีขนาดเล็กลงกวาในอดีต   

วัลลภ ไทยเหนือ (2542)  (ท่ีมา : http://www.ananmai.moph.go.th/advisor/224/22410. 

html)  กลาวถึง   ครอบครัวท่ีดี หรือครอบครัวท่ีพึงประสงคของสังคมไทยควรมีลักษณะดังตอไปนี ้

DPU



 2 

1. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี รูวิธีดูแลสุขภาพกาย จิต และสังคมของตนเอง   

    สมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี ในเรื่อง  

    ตางๆ อาทิเชน การบรโิภคอาหาร การออกกาํลังกาย การหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงอันตราย  

    การรูจักคลายเครียด การพักผอน และการรับบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค 

    ตามวยั ตลอดจนการรกัษาพยาบาล เปนตน  

2. มีขนาดครอบครัวท่ีพอเหมาะ ในสถานการณปจจุบันแตละครอบครัวควรมีลูกไมเกิน  

    2  คน  

3. มีความรัก ความเอ้ืออาทร และความผูกพันภายในครอบครัว  

4. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส ในการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

5. ครอบครัวมีสวนรวม และเกื้อหนุนสังคม  

 

สภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให

สถาบันครอบครวัมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ท่ีตองมีการแขงขันกันอยูตลอดเวลา 

เปนสาเหตุใหสมาชิกในครอบครัวตางตองมีหนาท่ีรับผิดชอบตอแตกตางกัน เชน พอ และแม มี

หนาท่ีไปทํางานนอกบาน เพ่ือจะไดมีรายไดมาจุนเจือสมาชิกในครอบครัวใหอยูรอด ลูก มีหนาท่ี

ตองเรียนหนังสือ ดังนั้นเม่ือสมาชิกตางตองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน ทําใหเวลาในการ 

ส่ือสารภายในระหวางกันของสมาชิกในครอบครัวก็มีนอยลงตามไปดวย แตยังมีปจจัยหนึ่งท่ีชวยให

สถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งไดก็คือ การส่ือสารกันระหวางสมาชิกในครอบครัว   

สายสุรี จุติกุล (2540) กลาววา  หากสมาชิกมีการส่ือสารเพ่ือถายทอดความรูสึก ความรัก 

ความเปนหวง ใหไดรับรูแลว สมาชิกยอมมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ครอบครัวก็ยอมเข็มแข็ง จะ

สงผลไปยังสถาบันอ่ืนๆ สังคมก็จะไดมี    ประชากรท่ีมีคุณภาพ อันเนื่องมาจากการส่ือสารระหวาง

กันในครอบครัว ปจจุบันการส่ือสารในครอบครัวดูจะลดนอยลง ปญหาตางๆ ก็จะตามมา เชน การ

ใชความรุนแรงในครอบครัว, ความแตกแยกในครอบครัว, ปญหาสังคม (เด็กเรรอน, การตดิสารเสพ

ติด, ปญหาทางเพศ, ปญหาอาชญา-กรรม) เนื่องจากเม่ือเกิดปญหาแลวสมาชิกในครอบครัวมิไดมี

การพูดคุยกันเพ่ือปรับทุกข หรือเพ่ือชวยกันแกไขปญหา จึงเปนการสะสมปญหาไว และอาจ

กลายเปนปญหาใหญจนเกินท่ีจะแกไขได ดังนั้นการส่ือสารระหวางกันของสมาชิกในครอบครัว

ยอมมีสวนสําคัญอยางมากในการชวยสงเสริมใหสถาบันครอบครัวเขมแข็ง  David Kantor and 

William Lehr (อางถึงในบุญศิริ มีสําราญ , 2544) ไดแบงแบบวิธีของการส่ือสารในครอบครัว

ออกเปน 3 ประเภท ไดแก   
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1.การส่ือสารในครอบครัวแบบปด หมายถึง แบบวิธีการเลือกสารในครอบครัวท่ีเข็ม

งวดมีการวางระเบียบกฎเกณฑอยางรัดกุม ผูท่ีกําหนดกฎเกณฑ คือ ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดซ่ึงมักจะไดแก

พอ ผูกําหนดกฎเกณฑจะเปนผูใหคําแนะนํา และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของครอบครัว 

2. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปด หมายถึง แบบวิธีการส่ือสารในครอบครัวท่ีสมาชิก

แตละคนมีสวนรวมในการตัดสินใจความเปนไปตางๆ ภายในครอบครัวสูง  

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบปลอย หมายถึง แบบวิธีการส่ือสารในครอบครัวท่ี

สมาชิกแตละคนสามารถทําอะไรตามท่ีตนตองการได กฎระเบียบตางๆ มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ

การอยูรวมกนัของสมาชิกในครอบครวัแบบนีเ้ปนไปตามสบายในแบบฉบับของแตละคน 

David Kantor and William Lehr  (อางถึงในบุญศิริ มีสําราญ , 2544)  กลาววา  

คุณสมบัติของการส่ือสารแตละแบบมีขอดี และขอดอยในตัวเอง และอาจเปนแบบวิธีสรางสรรค 

หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับการเลือกสรรมาใชในแตละสถานการณ   การส่ือสารในครอบครัวเปนการ

ส่ือสารระหวางบุคคล มีการใชการส่ือสารในหลายแบบ หลายวิธี เชน การส่ือสารดวยคําพูด หรือจะ

ไมใชคําพูดก็ได 

ในสังคมแหงเทคโนโลยสีารสนเทศนีโ้ทรศัพทมือถือนับวาเปนเครื่องมือการส่ือสารท่ี

ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย  ประกอบกับการแขงของบริษัทโทรศัพทมือถือท่ีเขามาใน

ประเทศไทยทําใหราคาเครื่อง และคาใชบริการโทรศัพทก็ถูกลง จึงมีสวนสงเสริมใหปริมาณการใช

โทรศัพทมือถือเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย  โดยเฉพาะในเขตสังคมเมืองท่ีเครือขายโทรศัพทมือถือเขาถึง

งาย จุดมุงหมายหลักในการใชประโยชนก็คือ เพ่ือประกอบธุรกิจ หรือการทํางาน แตหากจะใช

โทรศัพทมอืถือใหเปนประโยชนเพ่ิมขึ้นแลว  โทรศัพทมือถือยังสามารถชวยใหสมาชิกใน

ครอบครัวมีการส่ือสารระหวางกัน ขามขอจํากัดในเรื่องของเวลา สถานท่ี ได ตามความสามารถของ

โทรศัพทมอืถือเอง 
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ตารางที่  1  จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการมีโทรศัพทมือถือ  

                   ภาค และเขตการปกครอง  พ.ศ. 2546 

 

ภาค/เขตการปกครอง รวม การมีโทรศัพทมือถือ รวม การมีโทรศัพทมือถือ 

  มี ไมมี ไมทราบ  มี ไมมี ไมทราบ 

 จํานวน ('000) อัตรารอยละ 

           รวม 57,803.9    12,989.8    44,806.3    7.9    100.0    22.5    77.5    - - 

     ในเขตเทศบาล 19,137.7    6,888.8    12,243.2    5.7    100.0    36.0    64.0    - - 

      นอกเขตเทศบาล 38,666.2    6,101.0    32,563.1    2.2    100.0    15.8    84.2    - - 

กรุงเทพมหานคร 7,466.6    3,166.6    4,296.7    3.2    100.0    42.4    57.5    - - 

ภาคกลาง 13,260.4    3,812.8    9,445.2    2.5    100.0    28.8    71.2    - - 

     ในเขตเทศบาล 4,585.5    1,619.6    2,964.2    1.7    100.0    35.3    64.6    - - 

      นอกเขตเทศบาล 8,674.9    2,193.2    6,480.9    0.8    100.0    25.3    74.7    - - 

ภาคเหนือ 10,361.1    1,951.5    8,408.8    0.8    100.0    18.8    81.2    - - 

     ในเขตเทศบาล 2,143.6    671.4    1,471.7    0.5    100.0    31.3    68.7    - - 

      นอกเขตเทศบาล 8,217.5    1,280.1    6,937.1    0.3    100.0    15.6    84.4    - - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,155.2    2,549.7    16,605.5    - 100.0    13.3    86.7    - 

     ในเขตเทศบาล 3,213.8    894.0    2,319.7    - 100.0    27.8    72.2    - 

      นอกเขตเทศบาล 15,941.4    1,655.7    14,285.8    - 100.0    10.4    89.6    - 

ภาคใต 7,560.7    1,509.3    6,050.1    1.3    100.0    20.0    80.0    - - 

      ในเขตเทศบาล 1,728.3 537.2 1,190.8 0.2 100.0 31.1 68.9 - - 

      นอกเขตเทศบาล 5,832.4    972.0    4,859.3    1.1    100.0    16.7    83.3    - - 

 

หมายเหตุ :  - - นอยกวารอยละ 0.1 

ท่ีมา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2546) 

 

 

จากท่ีวาโทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือส่ือสารท่ีทันสมัยแลว โทรศัพทมือถือ ยังมีสวนท่ี

ใหสมาชิกในครอบครวัส่ือสารใกลชิดกันมากขึ้น และดวยเหตุนี้โทรศัพทมอืถือจงึเขามามีสวนใน

การชวยใหการส่ือสารกันระหวางสมาชิกในครอบครัวมีไดงาย สะดวก และรวดเร็วขึ้น การใช

โทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือในการส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัวนั้น ไดถูกจัดวาเปนชองทาง

ในการส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Sadie Plant, 2547) จึงทําใหการส่ือสารของสมาชิกเปนไปอยาง

ไมมีรูปแบบตายตัววาฝายใดเปนผูสงสาร หรือฝายใดเปนผูรับสารตลอดการส่ือสารระหวางกัน แต
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จะมีการเปล่ียนไปตามสถานการณ และบุคคล สวนเนื้อหาในการส่ือสารก็มีความสําคัญอยางมาก

หากสมาชิกส่ือสารออกไปทําใหอีกฝายรูสึกในทางลบ เชน รูสึกวาเปนคนท่ีไมมีอะไรดี รูสึกถูก  ดู

หม่ินศักดิ์ศรี ไมไดรับการยอมรับ รูสึกวาตนเองไมมีคาสําหรับครอบครัว จะทําใหเกิดความรูสึก

ตอบโต ใชอารมณเขาหากัน และลุกลามเปนปญหารุนแรงได เนื้อหาในการส่ือสารเหลานี้มักจะเปน

การพูดถึงความคดิ หรอืการกระทําของอีกฝายหนึง่ ซ่ึงเปราะบาง และเปนเรือ่งของอารมณ 

ความรูสึกเปนสวนใหญ หากสมาชิกใชเนื้อหาในการส่ือสารไดอยางถูกตอง โดยส่ือความคิด 

ความรูสึก ความตองการของตนเอง ความเขาใจตออีกฝายท่ีจะทําใหเกิดการยอมรับ การเปดเผยตอ

กันจะชวยใหเกิดความเขาใจกัน และนําไปสูการเพ่ิมความรัก ความผูกพันท่ีมีตอกันได  โดยเนื้อหา

ในการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือนั้นยังบอกความรูสึกนึกคิดของตนเองใหอีกฝายเกิดความเขาใจท่ี

ถูกตองวาผูส่ือสารมีความรูสึกนึกคิดอยางไร ไมคลุมเครือ ซ่ึงอาจเกิดการตีความ หรือเขาใจผิดได  

ควรมีการถาม และรบัฟงความคดิเห็นของอีกฝาย บางครัง้ตองมีการแสดงความช่ืนชม ขอบคณุ  

ขอรอง หรือถามความคิดเห็นเพ่ือหาทางแกไขปญหารวมกันดวย  เม่ือโทรศัพทมือถือเปน

เครื่องมือในการส่ือสารท่ีสามารถชวยใหสมาชิกในครอบครัวไดมีการส่ือสารระหวางกันแลว ทําให

ตองอาศัยขอมูล หรือ  เนื้อหาในการส่ือสาร ซ่ึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหสมาชิกใน

ครอบครัวประสบความสําเร็จในการส่ือสารระหวางกัน เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันภายใน

ครอบครัว 
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ตารางที่  2  จํานวน และรอยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพทมือถือ และจํานวนโทรศัพทมือถือที่มีในครัวเรือน 

                 จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2544 

 

ภาค และเขตการปกครอง  

ครัวเรือนที่มีโทรศัพทมือถือ  โทรศัพทมือถือที่มีในครัวเรือน  

  โทรศัพท   โทรศัพท โทรศัพท 

 จํานวน รอยละ  มือถือ  จํานวน รอยละ  มือถือ มือถือ 

    ตอ 100      ตอ 100  ตอประชากร 

    ครัวเรือน     ครัวเรือน 100  คน 

ทัว่ราชอาณาจักร 1,894,100   100.0   11.74   2,442,821   100.0   15.14   3.89   

 ในเขตเทศบาล 1,286,609   67.9   24.64   1,739,523   71.2   33.32   8.54   

 นอกเขตเทศบาล 607,491   32.1   5.57   703,298   28.8   6.44   1.66   

 กรุงเทพมหานคร 666,100   35.2   33.67   989,377   40.5   50.01   12.82   

 ภาคกลาง  604,435   31.9   16.59   729,679   29.9   20.03   5.14   

 ภาคเหนอื 175,711   9.3   5.53   205,083   8.4   6.45   1.81   

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 234,921   12.4   4.50   280,194   11.5   5.37   1.33   

 ภาคใต 212,933   11.2   10.06   238,488   9.7   11.27   2.84   

                                         

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2544) 

 

ความสําคญัของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกบัความสัมพันธของสมาชิกในครอบ-

ครัวเปนส่ิงท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา เพ่ือจะไดทราบถึง เทคโนโลยีการส่ือสารไรสายท่ีไดกาวเขามา

เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการส่ือสารของครอบครัวไทยในสังคมเมือง วาผลของเทคโนโลยีมีผล

ตอการเช่ือมโยงความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวหรือไม อยางไร ท้ังในดานขอมูล เนื้อหา 

คําพูดท่ีสมาชิกในครอบครัวใชในการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ วาสะทอนความเปนไปของการ

ส่ือสารในครอบครัวยุคปจจุบันอยางไร 
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ปญหานําวิจัย 

 

1. ผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัวไทยเปนอยางไร 

2. ทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไทยตอการส่ือสารผานโทรศัพท-  

    มือถือเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือศึกษาถึงผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัวไทย 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไทยในการส่ือสารผาน 

    โทรศัพทมอืถือ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสมาชิกในครอบครัวในสังคมเมืองท่ีใชโทรศัพทมือถือ 

แบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกบุตรของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุระหวาง 15 – 

17 ป (ศึกษาระดบัมัธยมปลาย)  จํานวน 200 คน  กลุมท่ีสอง บิดา และมารดาของสมาชิกใน

ครอบครวั  จาํนวน 200 คน  และ คัดเลือกจากกลุมเปาหมายท่ีไดเก็บขอมูลไปแลวมาจํานวน 10 

ครอบครัว เพ่ือทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมุงศึกษาถึงผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ

ตอสมาชิกในครอบครวัไทย เฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร    

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

1. สถาบันครอบครวั  ในงานวิจัยนี้หมายถึง ครอบครัว ซ่ึงสมาชิกในครอบครัว 

ประกอบไปดวย พอแม ลูก  ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ลักษณะทางประชากร  ในงานวิจัยนี้หมายถึง เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,   

รายได, สถานภาพการสมรส และจาํนวนสมาชิกในครอบครวั 
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3. รปูแบบการส่ือสารภายใน ในงานวิจัยนี้หมายถึง การส่ือสารท่ีแบงออกเปน 4 แบบ 

ตามแนวคดิครอบครัว ของ J.M. Mcleod, S.H.Chaffee and D.B. Wackman (1973) (อางถึงในบุญศิริ 

มีสําราญ, 2544)  คือ  

   1. แบบปลอยปละ 

   2. แบบปกปอง 

   3. แบบเปดเสรี 

   4. แบบประนปีระนอม 

 

4. ทัศนคต ิ ในงานวิจัยนี้หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก และความเช่ือของสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือถึงกัน 

 

 

5. พฤติกรรมการใชโทรศัพทมอืถือ  ในงานวิจัยนี้หมายถึง ความถ่ี และระยะเวลาในการ

ใชโทรศัพทเพ่ือส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 

6. ผลของการใชโทรศัพทมอืถือ  ในงานวิจัยนี้หมายถึง ผลของการใชโทรศัพทมอืถือใน

การพูดคุย เพ่ือส่ือขอมูล เนื้อหาผานโทรศัพทมือถือวาจะเกิดผลดี (ผลดีหมายถึงเกิดความเขาใจใน

ความหมายเดียวกันสงผลใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจกัน รักและมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน) หรอื

ผลไมดี (ผลไมดีหมายถึงเกิดความไมเขาใจกัน ส่ือความหมายคนละอยางกันสงผลใหสมาชิกใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน เกิดความคิดตอตาน หรือไมเห็นดวยตอคําพูดของคูสนทนา)  ตอความ       

สัมพันธของสมาชิกภายในครอบครัว  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือท่ีมีตอ

สถาบันครอบครัว วามีคุณคา เนื้อหา สาระ ของการใชโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัวไทยใน

ปจจุบันอยางไร คาใชจายในการใช และเวลาท่ีใชในการส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัวนั้นเปนเทา 

ไหร  ซ่ึงผลของการศึกษาในครัง้นี้ ทําใหเกิดแนวคิดของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ และยัง

สามารถนําผลของการส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัวท่ีไดจากการศึกษาไปใช เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และยังเปนการสรางสรรคพัฒนาสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน 

ผูปกครอง 

 

ขอมูลยอนกลับ 

 

การสื่อสาร 

ภายในครอบครัว 

ผานโทรศัพทมือถือ 

 

สถาบันครอบครัว 

1. ผลการสื่อสาร

ภายในครอบครัว

ผานโทรศัพทมือถือ 

     1.1 ผลดี 

     1.2 ผลเสีย 

2. ทัศนคติในการใช

โทรศัพทมือถือ 

3. พฤติกรรมการใช

โทรศัพทมือถือ 

DPU



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเรื่อง “การส่ือสารภายในครอบครัว

ผานโทรศัพทมือถือ”   ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบในการวิจัย   มีดังนี ้

 

1. ทฤษฎีการส่ือสารระหวางบุคคล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารในครอบครัว 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

5. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสาร 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.   ทฤษฎีการส่ือสารระหวางบุคคล 

  

การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึง การส่ือสารของ

บุคคลท่ีมีจํานวนตั้งแตสองคนขึ้นไป  ทําการแลกเปล่ียนขาวสารกันในลักษณะตัวตอตัว (Person-to-

Person) ในรปูแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Communication)  และหรือการส่ือสารระหวางคนสอง

คนในลักษณะท่ีมีส่ือเปนตัวกลางในการติดตอส่ือสารก็ได  เชน  การพูดคุยระหวางคนสองคน 

(Dyadic Communication) การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น  หรือการพูดคุยกันในกลุมเล็ก ๆ 

(Small Group Communication) หรือการติดตอพูดคุยกันทางโทรศัพท  การเขียนจดหมายถึงกัน เปน

ตน 

การส่ือสารระหวางบุคคลมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี ้  

1. กระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล  การส่ือสารระหวางบุคคลเปนกระบวนการท่ีเกิด 

ขึ้นระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  เพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจ  ความรูสึกนึกคิดในส่ิง  

ตาง ๆ ระหวางกันและกัน  การส่ือสารจึงไมหยุดเพียงผูสงสารสงสารไปยังผูรับสาร  แตเม่ือสงสาร 
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ไปแลวผูรับสารจะตองเกิดการตีความและแสดงปฏิกิริยาปอนกลับตอขาวสารท่ีรับรู  บางครั้งอาจ

เปนการโตตอบดวยคําพูด หรือแสดงเพียงการส่ือสารท่ีไมใชคําพูด  เชน พยักหนาเขาใจ  โดย

องคประกอบของการส่ือสาร มีดังนี ้(นิพนธ  ทิพยศรีนิมิต, 2544) 

1.1 ผูสงสาร (Sender) หรอืแหลงสง (Source) หมายถึง บุคคล สถาบันหรอืองคการตาง 

ๆ ท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงสาร ซ่ึงในการศึกษานี้หมายถึง สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงไดแกพอ แม หรือบุตร 

1.2 สาร (Message) หมายถึง เรือ่งราวอันมีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา 

หรือส่ิงอ่ืนใดก็ตามซ่ึงสามารถทําใหเกิดการรับรูดวยกันได  สารอาจจะแฝงอยูในคําพูด ขอเขียน 

ขาว หรืออากัปกิริยาท่ีแสดงออกมาก็ได ซ่ึงในการศึกษานี้หมายถึง รูปแบบของ การส่ือสารท่ีมี

ลักษณะเปนวัจนภาษา และอวัจนภาษา เชน การเงียบของตัวผูสงสาร 

1.3 ส่ือ หรือทางติดตอ (Medium หรอื Channel) หมายถึง ตวันาํสาร หรอืชองทางท่ีทํา

ใหผูสงสารกับผูรับสารติดตอกันถึงกันได  โดยท่ีผูสงสารจะเปนผูเลือกส่ือหรือกําหนดชองทางและ

วิธีการท่ีจะใชในการส่ือสาร  ซ่ึงในการศึกษานี้หมายถึง  โทรศัพทมอืถือ 

1.4 ผูรับสาร (Receiver)  หมายถึง บุคคล สถาบัน หรือองคกรซ่ึงเปนเปาหมายท่ีผูสง

สารตองการติดตอส่ือสารใหเขาใจ    แตจะเขาใจไดมากนอยเพียงใดก็ยอมขึ้นอยูกับความรูประสบ-

การณ และวัฒนธรรมของผูรับสารเปนสําคัญ ซ่ึงในการศึกษานี้หมายถึง สมาชิกในครอบครวั ซ่ึง

ไดแกพอ แม หรือบุตร 

1.5 ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback)  หมายถึง การเปล่ียนแปลงทาที และพฤติกรรมของ

ผูรับสารอันเปนผลโดยตรงจากท่ีไดรับสารนั้น  ซ่ึงอาจแสดงออกมาในลักษณะท่ีเห็นดวย  หรอื

ขดัแยงกไ็ด   ซ่ึงในการศึกษานีห้มายถึง การ ตอบตกลง การยอมรับ หรือปฏิเสธ การเปล่ียนแปลง

ทาที พฤติกรรม หรือทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวไปในทางท่ีดีขึ้น หรืออาจขัดแยงมากขึ้น 

การส่ือสารระหวางบุคคลมีลักษณะเปนกระบวนการ ดังแบบจําลอง ของแมคครอสกี  

ลาสันและแนปป (McCroskey-Larson-Knapp) (อางถึงในตวงพร บุญยะสาระนันท, 2543)ช้ีใหเห็น

กระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล ดังนี้  
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ภาพที่ 1 แบบจาํลองกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคลของแมคครอสก ีลาสันและแนปป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE   FUNCTIONS      = การทํางานของผูสง 

RECEIVER FUNCTIONS    = การทํางานของผูรบั 

ENCODING      = การเขารหัส 

TRANSMISSION     = การถายทอด 

RESPONSE      = การตอบสนอง 

CHANNEL      = ส่ือ 

IDEA INFORMATION AND BEHAVIOR SELECTION      = การกอตวัทางความคดิ   และ

        การเลือกแสดงพฤตกิรรม  

แมคครอสกี ลาสันและแนปป  (McCroskey-Larson-Knapp) (อางถึงในตวงพร บุญยะ

สาระนันท,  2543)  อธิบายวา มนุษยเปนท้ังแหลงสารและผูรับสารสลับกันไปเม่ืออยูในสถานการณ

การส่ือสารระหวางบุคคล แบบจําลองจึงสะทอนใหเห็นถึงวัฏจักรของกระบวนการส่ือสารท่ีไม

ส้ินสุด ไมมีจุดเริ่มตนและจุดจบท่ีแนชัด หากเราเขาไปในแบบจําลองในตําแหนง A ซ่ึงเปนแหลง
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สาร เราก็ทําหนาท่ีสงขาวสารไปยังผูรับคือ B โดย B ทําการเขารหัสและตอบกลับมา เกดิผลของการ

ส่ือสาร การสงกลับขอมูลจะอยูในรูปของแนวความคิด และพฤติกรรมท่ีเลือกสรรกลับมา 

พฤติกรรมท่ีเลือกสรรนี้จะกอใหเกิดการส่ือสารอยางตอเนื่องอีก ดังนั้นในสถานการณเชนนี้ผูรับสาร 

คอื B ก็จะเปล่ียนเปนแหลงสาร และ A เปนผู รับสาร ดําเนินการส่ือสารตอไป และผลสะทอนกลับ

ของ B อาจเปนส่ิงท่ีแหลงสารในขั้นแรก คือ A ตั้งใจใหเกิดหรือไมก็ได  

2. สาร (messages)  ในการส่ือสารระหวางบุคคลมีลักษณะท่ีสําคัญท่ีควรใหความสนใจ

ในเรือ่งตาง ๆ ดงันี ้คอื 

2.1. ลักษณะสารในการส่ือสารระหวางบุคคล  สารทุกชนิดไมวาจะเปนสารในการ

ส่ือสารดวยคําพูด หรือไมใชคําพูด  ซ่ึงสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสของมนุษยแลวถือเปนสาร

ท้ังส้ิน แตสารในความหมายของการส่ือสารระหวางบุคคลนี้มีขอบเขตจํากัดเพียงสารท่ีตองมีคน

ถายทอดเพ่ือแลกเปล่ียนจากบุคคลหนึ่งไปสูคูส่ือสารเทานั้น   สารท่ีคิดอยูในสมองโดยไมมีการพูด

ไมมีการถายทอดความคิดนั้นออกสูผูรับสารไมถือเปนสารในการส่ือสารระหวางบุคคล เปนเพียง

การส่ือสารภายในตัวบุคคลเทานั้น (intrapersonal communication) 

2.2. ความแตกตางของสารกับความหมายสาร  สาร (messages) กบัความหมาย

(meaning) อาจแตกตางกันก็ไดสารเปนตัวกลางถายทอดแสดงถึงความหมายท่ีอยูในสารแตการรับรู

ความหมายของสารนั้นขึ้นกับการตีความของผูรับสาร  ดังนั้นบางครั้งสารจึงอาจถูกตีความจากผูรับ

สารผิดไปจากท่ีผูสงตองการจะส่ือความหมาย  ท้ังนี้เนื่องจากความตองการของผูรับ  การใหคุณคา  

การรับรูและประสบการณรวมระหวางผูสงสารกับผูรับสารนั่นเอง 

2.3. ประเภทของสาร  สารท่ีใชในการส่ือสารระหวางบุคคลแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

คือ วัจนสาร และอวัจนสาร และขณะท่ีเราทําการส่ือสารระหวางบุคคลเรากําลังถายทอดสารท้ัง   

วัจนสาร และอวัจนสารไปสูคูส่ือสาร  

1. วัจนสาร  เปนคําพูดท่ีใชในการส่ือสารท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  เชน  การพูดคุยทาง

โทรศัพท  การสนทนากบัเพ่ือน เปนตน  นอกจากนัน้ ยงัรวมไปถึงการเขยีนในลักษณะตาง ๆ ไมวา

จะเปนการเขียนจดหมาย  บันทึกส่ังงาน หรือคําส่ังเฉพาะตัวบุคคล 

2. อวัจนสาร  คือ ภาษาท่ีใชส่ือสารระหวางกันโดยไมใชคําพูด  หรือการเขียนแตใชรหัส 

หรือสัญลักษณอยางอ่ืนในการส่ือสาร  แบงออกเปน 7 ประเภท  คอื 

1. เทศภาษา (space) ไดแก  ระยะหางระหวางบุคคล  การจัดท่ีนั่ง เชน  คนท่ีนั่งใกลกัน 

และคนท่ีนั่งไกลกัน  สามารถส่ือใหเห็นความสัมพันธ และความใกลชิดของบุคคลได 
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2. กาลภาษา (time)   ไดแก  เวลา  หมายถึง การใชเวลาในการส่ือความหาย หรอืแสดง

ความหมายในการส่ือสาร หรืออาจหมายถึงเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ได   เชน  การไปตรงตามนดั  

แสดงวาบุคคลนี้เปนคนมีความรับผิดชอบ  และใหเกียรติผูท่ีนัดดวย 

3. เนตรภาษา (eye contact) ไดแก  การใชสายตา  หรอืดวงตา เพ่ือส่ืออารมณ  

ความรูสึกนึกคิด  ความประสงคและทัศนคติ  เชน  การจองแสดงความสนใจ  การเมินแสดงความ

ไมใยด ีรวมท้ังการแสดงออกทางสีหนา (facial expression)   เชน  หนาบ้ึง  ยิม้ ฯลฯ 

4. ปริภาษา (paralinguistic) ไดแก  การใชน้ําเสียง  หรืออารมณของเสียงซ่ึงรวมไปถึง

คณุภาพ  ความดงั  ความถ่ี  การเนน  การเวนชวงจงัหวะและการออกเสียงตาง ๆ  ท่ีไมใชคาํพูด หรอื

ถอยคาํโดยตรง  เชน  การถอนหายใจ  การทอดเสียง  การเงียบ  เปนตน  เสียงท่ีเรว็อาจแสดงความ

ตื่นเตน  ดีใจ  ขณะท่ีเสียงเนือยอาจแสดงถึงความเหนื่อย  และความไมกระตือรือรนได 

5. อาการภาษา (body movement)   ไดแก   การเคล่ือนไหวของอวัยวะรางกายหรอื

อิริยาบถตาง  ๆ   เชน การสายหนาแสดงการปฏิเสธ  ขณะท่ีการพยกัหนาแสดงการตอบรบั 

6. สัมผัสภาษา (touch)  ไดแก  การจบัตองสัมผัส  เชน  การแตะไหลแสดงความเห็นใจ  

การจบูแสดงความรกั เปนตน 

7. วัตถุภาษา (object)  ไดแก  การเลือกวตัถุมาใชส่ือความหมายบางประการใหปรากฏ  

ซ่ึงวัตถุในท่ีนี้ หมายถึง ส่ิงของทุกขนาด ทุกลักษณะ ท่ีมองเห็นเปนรูปเปนราง  เชน  เครื่องแตงกาย

แสดงฐานะและบุคลิกของบุคคล 

 

3. การส่ือสารระหวางบุคคลเปนกิจกรรมระหวางบุคคล 2 ฝาย ท้ังนี้เพ่ือผลอยางใดอยาง

หนึ่งโดยปกติคูส่ือสารมักสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอกันไดในระหวางส่ือสาร ซ่ึงปฏิกิริยา

ตอบสนองมีท้ังในเชิงบวก คอื ผูสงสารพอใจในผลของการส่ือสาร และในเชิงลบ คอืผูสงสารไม

พอใจในผลของการส่ือสาร 

กิจกรรมท่ีบุคคล 2 คน หรือระหวางบุคคลในกลุมเล็ก ๆ ดําเนินไปรวมกัน คือ การ

แลกเปล่ียนขาวสารเพ่ือการรับรูความหมายรวมกัน ลักษณะการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคล 2 

ฝาย จึงมีลักษณะแบงได 2 ลักษณะ คือ 

3.1. การส่ือสารซ่ึงหนา (face-to-face communication)  เปนการส่ือสารท่ีผูสงและผูรับ

เห็นหนากัน และมีปฏิกิริยาปอนกลับเขามาในกระบวนการส่ือสารไดทันที   คูส่ือสารท้ังสองฝายจึง

สามารถปรับการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของกันและกันได

โดยตรง 
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3.2.  การส่ือสารแบบผานส่ือ (interpose communication)  เปนการส่ือสารโดยอาศัยส่ือท่ี

มีชองทางใหสง  หรอืรบัขาวสารไดไมเกนิครัง้ละสองคน  เชน การพูดโทรศัพท การเขยีนจดหมาย

สวนตัวถึงกันและกัน  การส่ือสารกันผานคอมพิวเตอรสวนบุคคล  การส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ

เปนตน 

 

จากทฤษฎีการส่ือสารระหวางบุคคล  ในการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ไดนําทฤษฎี

ดังกลาวมาเปนกรอบในการศึกษาการส่ือสารของผูสงสาร และผูรับสาร คือ บุตร และพอ แม ซ่ึงท้ัง 

3 จะมีการปรับเปล่ียนกันเปนท้ังผูสงสาร และผูรับสาร ซ่ึงขึ้นอยูกับเนื้อหา และประสบการณ ของ

ท้ังสองฝายท่ีทําการสนทนาในขณะนั้นวาเปนเรื่องใด การส่ือสารดังกลาวเปนรูปแบบการส่ือสาร

ระหวางบุคคล ท่ีสนทนาผานส่ือ คือโทรศัพทมือถือ 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารในครอบครัว 

 

การส่ือสาร มีความหมายคอนขางกวาง เปนนามธรรม และครอบคลุมพฤตกิรรมหลายๆ 

อยาง ท้ังการส่ือสารดวยวาจา (Verbal Communication)  และการส่ือสารอวัจนะ (Non-Verbal - 

Communication)  เพ่ือใหเขาใจชัดเจนขึ้น จึงขอกําหนดความหมายของรูปแบบการส่ือสารภายใน

ครอบครัวอยูในขอบเขตดังนี ้

1. การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)  คอื การส่ือความหมาย  

    ความเขาใจ การถายทอดขาวสารตางๆ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ในท่ีนี้คือ 

    ระหวางพอแม และลูก  

2. พฤตกิรรมการส่ือสาร คอื การแสดงออกของพอแม ในรปูของการอบรมส่ังสอน การ 

    แนะนําดวยคําพูด คําสอน และการแสดงตนเปนแบบอยาง 

3. การส่ือสารภายในครอบครวั  (Family)  คือ  ความสัมพันธท่ีแสดงออกโดยส่ือบุคคล   

    ในครอบครัวเดียวกัน ในท่ีนี้คือ ระหวางพอแม กับลูก   

 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา  รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว หมายถึง  รูปแบบหรือลักษณะ

ของพฤติกรรมการส่ือสารภายในครอบครัว ระหวางพอแม กับลูก  ซ่ึงรูปแบบหรือพฤติกรรม

ดังกลาวแสดงออกโดยวิธีตางๆ ไมวาจะเปนการพูดคุยติดตอกัน การปรึกษาหารือ  การแนะนาํ           

การอบรมส่ังสอน การตกัเตอืน รวมถึงความถ่ี หรอืความบอยครั้งของพฤติกรรมการส่ือสารระหวาง

พอแมกับลูกดวย 
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การแบงรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวเปน 4 ลักษณะ ตามแนวคดิของ J.M. - 

Mcleod, S.H.Chaffee and D.B. Wackman (1973) (อางถึงในบุญศิริ มีสําราญ, 2544) 

 

1. แบบปลอยปละ  (Laissez-Faire)  มีลักษณะ  Socio-Orientation  ต่ําและ Concept- 

          Orientation  ต่ํา 

2. แบบปกปอง  (Protective) มีลักษณะ  Socio-Orientation  สูงและ Concept-  

    Orientation ต่ํา 

3. แบบเปดเสร ี (Pluralistic)  มีลักษณะ  Socio-Orientation  ต่ําและ Concept- 

    Orientation สูง 

4. แบบประนปีระนอม  (Consensual)  มีลักษณะ  Socio-Orientation  สูงและ Concept- 

    Orientation  สูง 

  

1. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ  (Laissez-Faire)  คือ  ลักษณะพฤติกรรม

การส่ือสารภายในครอบครัวระหวางพอแม-ลูกนั้น  ไมไดเนนหรือยึดถือท้ัง Socio-Orientation  และ 

Concept-Orientation  อยางมาก  คอื  เปนไปอยางอิสระเสร ี ไมมีกรอบ หรอืแนวทางท่ีเปน

แบบอยางวาลูกจะตองเช่ือฟง คลอยตามความคิดทัศนะของพอแม หรือหามไมใหโตเถียงขัดแยง ใน

ขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือสนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลา

แสดงความคดิเห็นตางๆ ดวย 

 

2. การส่ือสารภายในครอบครวัแบบปกปอง  (Protective)  มีลักษณะของพฤติกรรม

ส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปนลําดับ

แรก ในขณะท่ียึดถือ หรือใหความสําคัญตอเรื่องของความคิดเห็น ความถูกตองของเนื้อหา 

ขอเท็จจริง ท่ีส่ือสารความกันนั้นเปนอันดับรองลงไป การส่ือสารในลักษณะนี้จะแสดงใหเห็นได

จากการท่ีเด็กจะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันในครอบครัว หรือติดตอ

สัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และราบรื่น เด็กจะถูกสอนไมใหแสดงความคิดเห็นขัดแยง โตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือคิดวาไมถูกตองก็ตาม 

 

 3. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรี  (Pluralistic)  มีลักษณะพฤติกรรมการ

ส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการใหเด็กรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเอง และการแสดงออก 

แมความคิดเห็นเหลานั้นจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตไดก็คือ เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจักมี
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ความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะแสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเรื่องราวตางๆ ใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเองโดยไมตองกลัววาความคิดเห็นท่ี

ขัดแยงไมตรงกับพอแมนั้น จะทําใหพอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา และโดยไมตองหวง

พะวงติดยึดอยูกับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก  คือ ใหความสําคัญกับการเช่ือฟงผูใหญ 

การคลอยตาม ความสามัคคกีลมเกลียวเปนเรือ่งรองลงไป 

 

4. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบประนีประนอม  (Consensual)  มีลักษณะพฤติกรรม

การส่ือสารท่ีเนนย้ํา ยึดถือ หรือใหความสําคัญท้ัง Socio-Orienter  และ  Concept-Oriented  อยาง

มากท้ัง 2 แนวทาง  กลาวคือเรื่องของสังคม ประเพณี และแบบแผนท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝงกันมาก็

เนนย้ําใหความสําคัญ ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กรูจักพัฒนา

ความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเอง และการแสดงออก แมความคิดเหลานั้นจะแตกตางกันก็ตาม 

 

จากแนวคิดท่ีกลาวมา  ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนกรอบใน

การศึกษาการส่ือสารระหวางกันภายในครอบครัว โดยมุงศึกษาท่ีรูปแบบของการส่ือสารภายใน

ครอบครัววามีลักษณะเปนอยางไร และมีเนื้อหาในการส่ือสารท่ีสงผลในดานดี และผลในดานลบ

กับครอบครัวอยางไร  

 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารผานโทรศัพทเคลื่อนที ่

 

การส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนการส่ือสารผานเครื่องมือท่ีเปนชองทางการ

ส่ือสารอยางหนึ่ง ซ่ึงมีสวนชวยใหการส่ือสาร เปนไปอยางสะดวก และรวดเร็วถึงผูรับสารไดงายขึ้น 

ในการศึกษาวิจัยนี้ หมายถึง การใชโทรศัพทมือถือเพ่ือส่ือสารกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 

ไดแก พอแม และลูก 

Sadie Plant (2003) ไดศึกษาผลกระทบของโทรศัพทมือถือตอวิถีชีวิตของบุคคล และ

ส่ิงแวดลอม วา ทวงทา กรยิา อาการ  ของการใชโทรศัพทมอืถือของบุคคลจะปรวนแปร และ

เปล่ียนไปตามอารมณ สถานท่ี เรื่องท่ีสนทนา รวมถึงความสัมพันธของคูสนทนา นอกจากนี้ก็ยังมี 

แบบฉบับเดิมๆ ของการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี จากแรงดลใจท่ีไดเปรียบเทียบเสียงเรียกเขาท่ีเปนเสียง

ของนก รวมท้ังประวัติ และตํานาน ท่ีมีนกเปนดังพาหนะ และผูสงสาร ซ่ึงไดแบงประเภทของผูใช

โทรศัพทเปน 6 ประเภท  คือ 
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1. The Swift Talker  (นกนางแอนชางพูด) 

หมายถึง ลักษณะแบบท่ีกลาวถึงผูใชโทรศัพทท่ีเปนพวกม่ันใจ เทห เดนิทาง และพูดคยุ

บอย  คุนเคยกับการพูด และทํางาน ผูใชโทรศัพทประเภทนี้ มักจะลังเลหากไมไดเปดโทรศัพท 

 

2. The Solitary Owl  (นกฮูกเก็บตัว)  

หมายถึง ผูใชโทรศัพทท่ีมีแนวโนมจะติดตอกับคนอ่ืนนอยมากๆ เลือกโทร และรับ

เฉพาะสายท่ีจําเปน ชอบท่ีจะคบคา และปรึกษา กับเพ่ือนท่ีสนิทเทานั้น เพราะพวกนี้ใชโทรศัพท

นอย พวกเขาจงึอาจตระหนกตกใจ เม่ือโทรศัพทของตวัเอง หรอืของคนอ่ืนดงัขึน้ และสามารถพบ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไดจากสวนท่ีลึกท่ีสุดของกระเปา 

 

3. The Calm Dove  (นกพิราบรกัสงบ) 

หมายถึง ผูใชโทรศัพทท่ีรับ และโทรออกอยางสุขุม รอบคอบ และไมนาอาย พวกเขา

รูสึกสบายๆ กับโทรศัพท เงียบ และถอมตัว และก็ม่ันใจ ไมโออวด และไมหลบๆ ซอนๆ เวลาใช

โทรศัพท ท้ังโทรออก, รบัสาย, เขียน หรืออานขอความ 

 

4. The Chatlering Sparrow  (นกกระจอกปากมาก) 

หมายถึง ผูใชโทรศัพทมือถือท่ีเปนพวกตื่นตัว ออกจะลุกลน หรือกะปรี้กะเปรา เวลาใช

โทรศัพท ใชโทรศัพทบอยเปนพวกชางพูด สังคมจัด และสนิทสนมงาย เจือไปดวยเสียงหัวเราะ ขี้

เลน และยังเปนพวกท่ีชอบสงขอความดวย 

 

5. The Noisy Starling  (นกสตารล่ิง เอะอะ) 

หมายถึง ผูใชโทรศัพทมือถือท่ีเปนพวกขวานผาซาก ออกจะกาวราว ไรมารยาท ผูใช

โทรศัพทประเภทนี้ เปนพวกท่ีชอบเขาหาผูคน หรือแทรกเวลามีการสนทนา ขณะท่ีใชโทรศัพท

เสียงดัง 

 

6. The Flashy Peacock  (นกยูง) 

หมายถึง ผูใชโทรศัพทมือถือท่ีเปนพวกชอบโออวดแบบคลาสสิค ผูใชโทรศัพทพวกนี้ 

มักจะมีความภูมิใจ ไมคอยถ่ีถวน กังวลอยูกับรูปลักษณ ของตัวเอง และของโทรศัพทเคล่ือนท่ี พวก

นี้มักจะพบเห็นพรอมกับโทรศัพทรุนลาสุดเสมอ 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ในการศึกษา ในครั้งนี้จะนํา

แนวคิด ดั งกลาวมาเปนกรอบในการศึกษาการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ วาสมาชิกในครอบครวัมี

ลักษณะการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือติดตอส่ือสารกันอยางไร และมีผลอยางไรตอการส่ือสารกัน

ภายในครอบครวัไทย 

 

4.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

การเปล่ียนแปลงสังคม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโครงสราง และหนาท่ี

ของระบบสังคม ซ่ึงอาจมีลักษณะคอยเปนคอยไป หรือเปนไปอยางรวดเร็วก็ได เพราะฉะนั้น

กระบวนการเปล่ียนแปลงอาจมีลักษณะเปนการวิวัฒนาการ ปฏิรูป หรือปฏิวัติ  ซ่ึงเม่ือนําแนวคิด

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสังคมมาใชกับการวิจัยดานการส่ือสารแลวจะเห็นไดวา การส่ือสารมี

บทบาทสําคัญยิ่งในการเปล่ียนแปลงสังคม ซ่ึงเนื้อหาของการส่ือสาร คือ ส่ิงท่ีมนุษยใชติดตอกัน 

การไหลของขาวสารจะกาํหนดทิศทาง และความเรว็ในการเปล่ียนแปลงสังคม ดงันัน้ จงึอาจ

วเิคราะหกระบวนการทางสังคมทุกชนดิในแงของโครงสราง เนือ้หา และการไหลของการส่ือสาร

ได (เสถียร เชยประทับ, 2531) 

Alex Inkeles and David H. Smith  (1974)  (อางถึงในภาวนิี เพ็งศาสตร, 2534)  กลาววา

คนท่ีอยูในสังคมทันสมัยจะตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนคนหูตากวาง รับรูไดตลอดเวลา มีความรูสึก และ

เช่ือม่ันวาทําอะไรแลวตองสําเร็จไมถูกอิทธิพลประเพณีครอบงําจนเกินไป และเปนคนยึดหยุน

เปดรับส่ิงแปลกใหมได บุคลิกภาพของคนเหลานี้จะชวยใหเกิดการสรางสรรค และพัฒนาขึ้นใน

สังคม  เม่ือเกิดการทําใหทันสมัยจะเกิดการเปล่ียนแปลงตามมามากมาย ท้ังในดานเศรษฐกิจ และ

สังคม ทางดานเศรษฐกจิไดแก การขยายตวัของระบบการผลิต และการตลาด มุงพัฒนาใหเปน

อุตสาหกรรม ทางดานสังคม ไดแกการเตบิโตของประชากรในเขตเมืองเพ่ิมมากขึน้ การศึกษาขยาย

ขอบเขต และจาํแนกวชิาเฉพาะสาขา/อาชีพ  เกิดความซับซอนของสังคมเพ่ิมขึ้น กฎหมายมีขอบเขต

กวางขวาง และปรบัเปล่ียนไปตามการพัฒนาของสังคม นอกจากนัน้ความทันสมัยทําให

สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป เกิดความซึมซับ และลอกเลียนแบบอยางของสังคมท่ีทันสมัยกวา

นําไปใชในสังคมท่ีความเจริญยังเขาไปไมท่ัวถึง 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมดานการทําใหทันสมัยนั้นเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ เพราะเม่ือ

สังคมไทยมีความทันสมัยมากขึ้น การยอมรับความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ก็จะมากขึ้นรวมไปถึง

การยอมรับในเครื่องมือการส่ือสารท่ีทันสมัยมากขึ้น  โดยเฉพาะในสังคมเมืองไมวาจะเปนในดาน

ธุรกิจการงาน หรือชีวิตสวนตัว ซ่ึงเปนสังคมท่ีมีการแขงขัน และรีบเรงอยูตลอดเวลา ผูคนตางให
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ความสําคญักบัเวลามาก พยายามใชเวลาใหเปนประโยชนมากท่ีสุด รวมไปถึงสภาพการจราจรใน

ปจจุบันท่ีติดขัดมาก เปนอุปสรรคในการติดตอถึงกัน ทําใหโทรศัพทมือถือซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีสะดวก 

รวดเร็วเปนท่ียอมรับของคนในสังคม และสมาชิกในครอบครัวอยางรวดเร็ว 

 

จากทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ในการศึกษา และวิจัยในครั้งนี้ไดนําทฤษฎี

ดังกลาวมาเปนกรอบในการศึกษาการเปล่ียนแปลงไปของสังคม วาโทรศัพทมือถือในฐานะเปน

เครื่องมือการส่ือสารในปจจุบัน มีสวนในการเปล่ียนแปลงความสัมพันธของสถาบันครอบครัวได

หรอืไม อยางไร 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสาร 

 

เทคโนโลยีการส่ือสาร  (Communication Technology)  เปนการนาํคาํวา “เทคโนโลย”ี 

มารวมกบัคาํวา “การส่ือสาร”  เปน “เทคโนโลยีการส่ือสาร”  หมายถึง  ศิลป  และศาสตร วธีิการ 

กระบวนการ เครื่องมืออุปกรณท่ีมีความเปล่ียนแปลงกาวหนา และสงเสริมเพ่ิมพูนสมรรถนะ

คณุภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพการส่ือสารของมนษุย  ซ่ึงรวมถึงการแสวงหาขาวสาร การ

เกบ็สาร การสงสาร การรบัสาร และการปอนกลับ 

กาญจนา แกวเทพ (2545)  กลาววา  เทคโนโลยีส่ือสารนับวามีผลกระทบตอ

ชีวติประจาํวนัของบุคคลมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการทํางาน การพักผอน การเลือกซ้ือของ การฝาก -

ถอนเงินธนาคาร การรกัษาพยาบาล ฯลฯ  ดงันัน้จงึสามารถแบงผลกระทบอันอาจจะเกดิขึน้ตอ

ปจเจกบุคคลไดดังนี ้

ผลกระทบตอภาวะทางจิตใจของบุคคล คือ การท่ีสภาวะแวดลอมมีการกระตุนมาก

จนเกนิไป ขาวสารขอมูลมีมากจนเกนิไป จนไมรูวาจะจดัการอยางไรด ีทางเลือกตางๆ มีใหมาก

เกินไป  ซ่ึงการตัดสินใจของปจเจกบุคคลจะดอยประสิทธิภาพเม่ืออยูในภาวะท่ีถูกกระตุนมากไป 

และเนื่องจากการเปล่ียนแปลงท้ังหมดซึมลึกอยูภายในสังคมท่ีบุคคลไมมีทางจะหลีกเล่ียงได เม่ือถูก

บังคับใหตองตัดสินใจภายใตเง่ือนไงท่ีกดดันบางคนจึงมีปฏิกิริยาดวยการปฏิเสธอยางส้ินเชิง 

ความเปนสวนตัวของปจเจกชนไดลดนอยลง ท้ังนี้เพราะประสิทธภาพของเทคโนโลยี

สมัยใหมสามารถทะลุทะลวงขอบเขตของความเปนสวนตัวเขามาได เชน การใชโทรศัพทติดตามตัว  

หรือเปนเพราะผูคนจํานวนมากก็เต็มใจท่ีจะแลกความเปนสวนตัวกับผลประโยชนตางๆ ท่ีจะได 

เชน การมีเครื่องโทรศัพทติดตอไดทุกเวลา 
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ผลกระทบตอวิธีคิดของมนุษย  ในยุคปจจุบันนี้มนุษยมีความสามารถท่ีจะเก็บขอมูลมาก

ท่ีสุดในเวลาอันส้ันแลวก็ท้ิงไป แตจะนําเอาเศษช้ินเล็กๆ นอยๆ เหลานั้นมาปะติดปะตอกันเปน

ทัศนะใหมท่ีใหภาพกวางขึ้น ฉะนั้น เราจะไมเปนฝายตั้งรับแนวคิดท้ังกระบวนท่ีสงผานมาจาก

ภายนอกอีกตอไปแลว หากแตจะถูกบังคับใหตองคิดคนประติดปะตอขึ้นเองใหมอยางไมมีส้ินสุด 

 

จากแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสาร  ในการศึกษา และวิจัยในครั้งนี้ไดนํา แนวคิด 

ดังกลาวมาเปนกรอบในการศึกษาผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ วาโทรศัพทมือถือในฐานะ

เปนเครื่องมือการส่ือสารในปจจุบัน จะสงผลกระทบตอความสัมพันธของสถาบันครอบครวั และ

สังคมไดหรอืไม อยางไร 

 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

นฤมล  ชยาธารรักษ  (2542)  ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของนวัตกรรมการส่ือสารตอ

สถาบันครอบครวั”  โดยใชแบบสํารวจความคดิเห็น  ผลการศึกษาพบวา  การใชวทิยตุดิตามตวัได

ผลกระทบท่ีดีตอความสัมพันธในครอบครัวมากกวาผลกระทบในดานท่ีไมดี สมาชิกในครอบครัวมี

ทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการใชวิทยุติดตามตัวในการติดตอส่ือสารกัน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับพ้ืนฐานการศึกษา และอาชีพไมมีความสัมพันธกับความถ่ีในการไดรับขอความ 

 

สมนกึ  วาระดี   (2537)  ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชโทรศัพทเพ่ือการเสริมสราง

สัมพันธภาพ”  โดยใชแบบสํารวจความคดิเห็น  ผลการศึกษาพบวา  การใชโทรศัพทเพ่ือการ

ติดตอส่ือสารภายในครอบครัวสามารถเปนส่ือท่ีชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางคนในครอบครัว 

และปจจัยภูมิหลังไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชโทรศัพท 

   

ศศิธร อิทธานุเวติน  (2537)  ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

และแนวโนมการใช”  โดยใชแบบสํารวจความคดิเห็น  ผลการศึกษาพบวา  ชาย และหญงิมีการใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน อยูในกลุมอายุระหวาง 25 – 50 ปมากท่ีสุด  

ประกอบดวยอาชีพธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตลอดจนขาราชการ และ

อาชีพอ่ืนๆ ความแพรหลายของการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีพบวา กวารอยละ 50 มีโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ครอบครัวละ 1 เครื่อง โดยเปนระบบ 800 มากกวาระบบ 900 เมกะเฮริต  เนือ่งจากสามารถใชงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครไดดีกวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชไดแก ความจําเปนทางธุรกิจ 
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ความสะดวกในชีวิตสวนตัว การแกปญหาฉุกเฉิน ประหยัดเวลาในการเดินทาง สะดวกในการพกพา 

การติดตอฉับไว นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญ คือ การใหบริการโทรศัพทตามบานยังไมเพียงพอ ผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีมีแนวโนมจะใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ิมในอัตราสัดสวนท่ีพอๆ กับการไมซ้ือเพ่ิม 

และมีแนวโนมท่ีจะใชตอไปแสดงวาแนวโนมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ 

สําหรบัความพึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีพบวาพึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมากมีถึงกวา

รอยละ 90 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เพ่ือใหทราบถึงผลของการส่ือสารภายในครอบครัวผาน

โทรศัพทมือถือ  โดยมุงเนนศึกษาถึงการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ รูปแบบ เนื้อหา วามีผลตอการ

เช่ือมโยงความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว  ผูวิจัยจึงแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 

สวนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ประเภทการวิจัยแบบสํารวจ 

(Survey Research)  ใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่ือสารของ

กลุมเปาหมาย โดยการวัดผลครั้งเดียว (One – Shot Descriptive Research)   

   

สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการสัมภาษณครอบครัว

เปนกลุมตัวอยางขนาดเล็ก เพ่ือใชเปนแนวทางการหาขอมูลในระดับลึก  ซ่ึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

สามารถนํามาประกอบการวิเคราะหใหไดภาพผลกระทบของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับ

สถาบันครอบครัวไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ประชากร 

 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานัก 

งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีจํานวนโรงเรียน

ในสังกัดท้ังส้ิน  120  โรงเรียน  รวมจํานวนกลุมประชากรท้ังส้ิน  102,288  คน   ( ขอมูล ป พ.ศ. 

2547  กระทรวงศึกษาธิการ http:doc.obec.go.th/web/report/indessum_prov.php)  
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กลุมตัวอยาง 

 

สวนที่ 1   กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ   Tero Yamane (อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 

2528:10)   จากประชากรจํานวน    102,288  ไดเสนอสูตรการคาํนวณหาตวัอยางประชากร ไวดงันี้   

   

n  =  N / 1+Ne2

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จํานวน 40 คน (เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร 1) 

  

 

n = ขนาดของตวัอยางประชากร   

N = ขนาดของประชากร  

e = ความคลาดเคล่ือน (ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางเทาท่ีจะยอมรับได   e = 0.05) 

  

n  =  102,288 / (1+(102,288x0.0025)) 

     =     398.44 

 

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 398 คน ฉนั้นเพ่ือเปนประโยชนตอการเก็บ

ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยางในสวนท่ี 1 จํานวน  400 คน โดยแบงเปนกลุมดังตอไปนี้   

กลุมท่ี 1  นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร จาํนวน  200  คน โดยแจกแบบสอบถาม

โรงเรียนท่ีคัดเลือกใหเปนตัวแทนของแตละเขตพ้ืนท่ี โดยใชเกณฑจากจํานวนนักเรียนช้ันมัธยม

ปลายท่ีสูงท่ีสุดของแตละเขตมาใชในการคัดเลือกโรงเรียน  

(http://doc.obec.go.th/showdoc47/search/)  เพ่ือแจกแบบสอบถาม โรงเรียนละ 40 คน และคัดเลือก

ฉบับท่ีสมบูรณท่ีสุดจํานวน 200 คน  ไดแก 

 

- โรงเรียนสตรีวิทยา  จํานวน 40 คน (เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร 1) 

- โรงเรียนสตรีวิทยา 2  จํานวน 40 คน (เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร 2) 

- โรงเรยีนศึกษานาร ี จาํนวน 40 คน (เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร 3) 

- โรงเรยีนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  จํานวน 40 คน (เขตพ้ืนท่ี   

         การศึกษากรงุเทพมหานคร 3) 
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กลุมท่ี 2  บิดา และมารดา ของนักเรียนกลุมท่ี 1   จํานวน  200 คน 

 

สวนที่ 2  คือ  ครอบครัวท่ีไดคัดเลือกมาจาก สวนท่ี 1 จํานวน 10 ครอบครวั  โดยแบงตามกลุมอาชีพ

ของผูปกครอง กลุมละ 2 ครอบครัว คือ 

- รบัราชการ 

- พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

- ธุรกิจเอกชน 

- เจาของธุรกิจ 

- ไมไดทํางาน (เปนพอบาน , แมบาน) 

  
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

เครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา คือ 

1. แบบสอบถาม  จาํนวน  400 ชุด แบงออกเปน 3 ตอน  

ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

หมวด ก (ผูปกครอง)  มีจํานวน 12 ขอ 

หมวด ข (บุตร)           มีจาํนวน   7 ขอ 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

หมวด ก (ผูปกครอง)  มีจํานวน 18 ขอ 

หมวด ข (บุตร)           มีจํานวน 19 ขอ 

ตอนท่ี 3  รปูแบบการส่ือสาร 

กลุมท่ี 1 ไดแกขอ 1, 2, 3, 4, 5  เปนขอความท่ีใชวัดรูปแบบการส่ือสาร

ภายในครอบครวัแบบเปดเสร ี(Pluralistic) 

กลุมท่ี 2 ไดแกขอ 1, 2, 3, 6, 7  เปนขอความท่ีใชวัดรูปแบบการส่ือสาร

ภายในครอบครวัแบบประนปีระนอม (Consensual) 

กลุมท่ี 3 ไดแกขอ 8, 9, 10, 11, 12  เปนขอความท่ีใชวัดรูปแบบการส่ือสาร

ภายในครอบครวัแบบปกปอง (Protective) 

กลุมท่ี 4 ไดแกขอ 13, 14, 15, 16, 17  เปนขอความท่ีใชวดัรปูแบบการ

ส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ (Laissez-Faire) 
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2. แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสรางแนนอน (Structured interview)  จํานวน 15 ขอ                    

    (ดูภาคผนวก) 

   

วิธีการทดสอบเคร่ืองมือ 

 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีใชสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ พฤติกรรม และรูปแบบการ

ส่ือสารภายในครอบครัวผานทางโทรศัพทมือถือ ท่ีเรียบเรียบแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแก

อาจารยท่ีปรึกษา และนักวิชาการทางดานท่ีเกี่ยวของเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

เนือ้หา และความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) เพ่ือขอคําแนะนําในการตรวจสอบแกไข

กอนนําไปเก็บขอมูล 

2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดแกไขแลวไปทดสอบกอน (Pre-test) จํานวน  30  ชุด กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีนบางมดวทิยา “สีสุกหวดจวนอุปถัมภ” เพ่ือทดสอบ

ความเหมาะสมของแบบสอบถาม และการใชภาษาตลอดจนความเขาใจในขอคาํถาม มีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

3. นาํแบบสอบถามท่ีทาํการทดสอบกอน (Pre-test)  จํานวน 30 ชุด  มาคาํนวณหาคา

ความเช่ือม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการวัดความสอดคลองภายใน (Internal 

Consistency Method) เพ่ือเปนการหาความเช่ือถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวัดท้ังชุด ใชการ

คํานวณจากสูตร Cronbach Alpha Formula  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร จากการ

คาํนวณถาพบวา แบบสอบถามมีคาคาํนวณเทากบั 0.70 เช่ือวาแบบสอบถามเช่ือม่ันได โดยคํานวณ

แลวปรากฏวา แบบสอบถามนกัเรยีนไดคาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิ  0.847  แบบสอบถาม

ผูปกครองไดคาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิ  0.810  จากคาท่ีไดนี้สามารถสรุปไดวาคําถามท่ีใชใน

แบบสอบถามสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีความนาเช่ือถืออยูในระดับท่ีสูงสามารถยอมรับไดเพ่ือ

นําไปใชในการเก็บขอมูลจริง 

 

การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 

การเกบ็รวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวนคือ 

สวนที่ 1 การสํารวจกลุมตัวอยางของประชากรท่ีเปนสมาชิกในครอบครัว ณ โรงเรียนท่ี

ไดคัดเลือกไว  จํานวน  400 คน โดยการใชแบบสอบถาม 
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สวนที่ 2 การสัมภาษณครอบครัว จํานวน 10 ครอบครัว โ ดยแบงตามกลุมอาชีพของผู

ปก-ครอง กลุมละ 2 ครอบครัว ไดแกอาชีพรบัราชการ, พนกังานรฐัวสิาหกจิ, ธุรกิจเอกชน, เจาของ

ธุรกิจ, ไมไดทํางาน (เปนพอบาน , แมบาน)  โดยผูวิจัยทําการนัดสัมภาษณทางโทรศัพท เม่ือ

ผูปกครองใหความรวมมือในการใหขอมูล ผูวิจัยจะไปตามวันท่ีไดนัดหมายไวและเปนผูสัมภาษณ

ดวยตนเอง บันทึกขอมูลดวยการจดบันทึก และบันทึกเสียงการสัมภาษณ เพ่ือการเก็บขอมูลใหได

ครบถวน 

 

อาชีพรบัราชการ    

ไดแก ครอบครัวผองศร ี       สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2548 

               ครอบครัวนาคสุข       สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2548 

 อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

     ไดแก ครอบครวัเนาสราญ      สัมภาษณเม่ือวันท่ี  5 มีนาคม 2548 

               ครอบครัวศรีอุทัย       สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2548 

 อาชีพพนกังานธุรกิจเอกชน 

     ไดแก ครอบครัวเลิศรัตนชัย   สัมภาษณเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2548 

               ครอบครวัสุดแสง       สัมภาษณเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2548 

 อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว (เจาของธุรกิจ) 

     ไดแก ครอบครัวโปสมบุญ     สัมภาษณเม่ือวันท่ี   6 มีนาคม 2548 

               ครอบครวัชัยมงคล สัมภาษณเม่ือวันท่ี   9 เมษายน 2548 

 อาชีพพอบาน/แมบาน   

ไดแก ครอบครัวภานุสถิตย    สัมภาษณเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2548 

                ครอบครวัเซียงหวอง    สัมภาษณเม่ือวันท่ี   5 เมษายน 2548 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยใชวิธีการสถิติ คือ 

สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก รอยละ (Percentage) ใชบรรยาย

ลักษณะท่ัวไป  และคาเฉล่ีย (Mean)  
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การวิเคราะหขอมูล 

 

1. จากการสํารวจกลุมประชากรตัวอยาง มีขั้นตอนในการประมวลผล ดังนี ้

 - ลงรหัสขอมูลของแบบสอบถาม 

 - บันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

 - นําขอมูลท่ีลงรหัสแลว มาประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. จากการสัมภาษณครอบครัว แบบเจาะลึก ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยสรุป 

    รวบรวมประเด็นสําคัญ นําเสนอเปนขอมูลเชิงพรรณนา 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 

 

การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือ” จาก

กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุมผูปกครองนักเรียน 

จํานวน 200 คน และกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 200 คน  ไดแบงการนาํเสนอ

ออกเปน   4 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยภูมิหลังของกลุม   

                ตัวอยาง 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 

ตอนท่ี 3  ทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไทยตอการส่ือสารผาน 

                โทรศัพทมอืถือ 

ตอนท่ี 4  ขอมูลของผลการสัมภาษณครอบครัวตัวอยางท่ีแบงตามกลุมอาชีพ 5 อาชีพ   
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

พบวากลุมตัวอยางนักเรียน และกลุมตัวอยางผูปกครองมีผลของการส่ือสารผาน

โทรศัพท มือถือกับสถาบันครอบครัวไทยดังนี ้

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยภูมิหลังของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 3  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

ตวัแปร ผูปกครอง นักเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

รวม 

 

80 

120 

200 

 

40.0 

60.0 

100.0 

 

109 

91 

200 

 

54.5 

45.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 3 พบวากลุมตวัอยางผูปกครอง เปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย กลาวคอื มี

เพศหญงิ จาํนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 60.0  และเพศชาย จาํนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40.0 

กลุมตัวอยางนักเรียน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง กลาวคือ มีเพศชาย จํานวน 109 คน 

คิดเปนรอยละ 54.5  และเพศหญงิ จาํนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 45.5 

 

ตารางที่ 4  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามอาย ุ

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 

     อายุระหวาง 25 – 32 ป 

     อายุระหวาง 33 – 40 ป 

     อายุระหวาง 41 – 48 ป 

     อายุระหวาง 49 – 56 ป 

     อายุระหวาง 57 – 64 ป 

รวม 

 

4 

16 

96 

77 

7 

200 

 

2.0 

8.0 

48.0 

38.5 

3.5 

100.0 
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จากตารางท่ี 4  พบวากลุมตัวอยางผูปกครองมีอายุโดยเฉล่ีย 47 ป  มีอายุระหวาง 41 – 48 

ป มากท่ีสุด และมีอายุระหวาง 25 – 32 ป นอยท่ีสุด กลาวคือ มีกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอายุ

ระหวาง 41 – 48 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 48.0  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอายุระหวาง 49 – 

56 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.5  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอายุระหวาง 33 – 40 ป จํานวน 

16 คน คิดเปนรอยละ 8.0  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอายุระหวาง 57 – 64 ป จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 3.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอายุระหวาง 25 – 32 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0  

 

ตารางที่ 5  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามอาย ุ

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 

     อายุระหวาง 15 – 17 ป 

     อายุระหวาง 18 – 20 ป 

     รวม 

 

151 

49 

200 

 

75.5 

24.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 5  พบวากลุมตัวอยางนักเรียนมีอายุโดยเฉล่ีย 16 ป  กลุมตัวอยางนักเรียนท่ี

มีอายุระหวาง 15 – 17 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 75.5  และกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีอายุ

ระหวาง 18 – 20 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.5 

  

ตารางที่ 6  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

สถานภาพการสมรส 

     แตงงาน และอยูดวยกัน 

     แตงงานแยกกันอยู 

     แตงงานแลวเลิก 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

157 

13 

18 

12 

200 

 

78.5 

6.5 

9.0 

6.0 

100.0 
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จากตารางท่ี 6 พบวากลุมตัวอยางผูปกครองแตงงาน และอยูดวยกันกับคูสมรสและบุตร 

มากท่ีสดุ และมีสถานภาพการสมรสอ่ืนๆ (เชน เปนมายคูสมรสเสียชีวิตแลว ) นอยท่ีสุด กลาวคือ 

กลุมตัวอยางผูปกครองแตงงาน และอยูดวยกันกับคูสมรสและบุตร จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 

78.5  กลุมตัวอยางผูปกครองแตงงาน และแยกกันอยู จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.5  กลุม

ตัวอยางผูปกครองแตงงานแลวเลิกกัน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.0  และมีสถานภาพการสมรส

อ่ืนๆ (เชน เปนมายคูสมรสเสียชีวิตแลว) จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0 

 

ตารางที่ 7  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามจํานวนปท่ีแตงงาน 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนปท่ีแตงงานมา 

     แตงงานมา 15 – 20 ป 

     แตงงานมา 21 – 26 ป 

     แตงงานมา 27 – 32 ป 

รวม 

 

109 

69 

22 

200 

 

54.5 

34.5 

11.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 7 พบวากลุมตัวอยางผูปกครองแตงงานมานานโดยเฉล่ีย 18  ป  แบงออกได

เปน 3 กลุม กลาวคือกลุมตัวอยางผูปกครองแตงงานมานาน 15 –20 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอย

ละ 54.5  รองลงมาคอืกลุมท่ีแตงงาน 21 – 26 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 34.5  และกลุมท่ี 3

แตงงานมานาน 27 – 32 ป จํานวนนอยท่ีสุด คือ 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0     

 

ตารางที่ 8  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามจํานวนบุตร 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนบุตร 

     1 คน 

     2 คน 

     3 คน 

     4 คน 

รวม 

 

9 

85 

70 

36 

200 

 

4.5 

42.5 

35.0 

18.0 

100.0 

DPU



 33 

จากตารางท่ี 8 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง สวนใหญมีบุตร 2 คน มากท่ีสุด และกลุม

ตัวอยางผูปกครองมีบุตร 1 คน นอยท่ีสุด กลาวคือ กลุมตัวอยางผูปกครองมีบุตร 2 คน จํานวน 85 

คนคิดเปนรอยละ 42.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีบุตร 3 คน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 35.0  กลุม

ตัวอยางผูปกครองมีบุตร 4 คน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.0  และกลุมตัวอยางผูปกครองมี

บุตร 1 คน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5  

 

ตารางที่ 9  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามลําดับพ่ีนองท้ังหมด 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

เปนลูกคนท่ี 

     คนท่ี 1 

     คนท่ี 2 

     คนท่ี 3 

     คนท่ี 4 

     รวม 

 

105 

60 

26 

9 

200 

 

52.5 

30.0 

13.0 

4.5 

100.0 

  

จากตารางท่ี 9 พบวากลุมตัวอยางนักเรียน เปนลูกคนท่ี 1 หรือพ่ีคนโต มากท่ีสุด และ

เปนลูกคนท่ี 4 นอยท่ีสุด กลาวคือกลุมตัวอยางนักเรียนเปนลูกคนท่ี 1 หรือพ่ีคนโต จํานวน 105 คน 

คิดเปนรอยละ 52.5  กลุมตัวอยางนักเรียนเปนลูกคนท่ี 2 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30.0  กลุม

ตัวอยางนักเรียนเปนลูกคนท่ี 3 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.0  และกลุมตัวอยางนักเรียนเปนลูก

คนท่ี 4 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 
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ตารางที่ 10  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามจํานวนพ่ีนองท่ีมีเพศชาย 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

จาํนวนพ่ีนองเพศชาย 

     1 คน 

     2 คน 

     3 คน 

     4 คน 

     ไมมีพีน่องเพศชาย 

รวม 

 

80 

28 

5 

1 

86 

200 

 

40.0 

14.0 

2.5 

0.5 

43.0 

100.0 

  

จากตารางท่ี 10 พบวากลุมตัวอยางนักเรียนมีพ่ีนองเพศชาย จํานวน 1 คน มากท่ีสุด กลุม

ตัวอยางนักเรียนมีพ่ีนองเพศชาย จํานวน 4 คน นอยท่ีสุด และกลุมตัวอยางไมมีพ่ีนอยเพศชายเลย 

จํานวน 86 คน กลาวคือ กลุมตัวอยางนักเรียนมีพ่ีนอยเพศชาย 1 คน มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 

80.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมีพ่ีนอยเพศชาย 2 คน มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.0  กลุมตัวอยาง

นักเรียนมีพ่ีนอยเพศชาย 3 คน มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีพ่ีนอยเพศ

ชาย 4 คน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5  และกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีไมมีพ่ีนองเพศชายเลย มี

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 43.0 

    

ตารางที่ 11  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามจํานวนพ่ีนองท่ีมีเพศหญิง 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนพ่ีนองเพศหญิง 

     1 คน 

     2 คน 

     3 คน 

     4 คน 

     5 คน 

     ไมมีพ่ีนองเพศหญิง 

รวม 

 

80 

73 

25 

7 

1 

14 

200 

 

40.0 

36.5 

12.5 

3.5 

0.5 

7.0 

100.0 
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จากตารางท่ี 11  พบวากลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง จํานวน 1 คน มากท่ีสุด 

กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง จํานวน 5 คน นอยท่ีสุด และกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีไมมีพ่ี

นองเพศหญิงเลย มีจํานวน 14 คน กลาวคือ กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง 1 คน มีจํานวน 

80 คน คิดเปนรอยละ 40.0  กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง 2 คน มีจํานวน 73 คน คิดเปน

รอยละ 36.5  กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง 3 คน มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.5  

และกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง 4 คน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5  กลุมตัวอยาง

นักเรียนท่ีมีพ่ีนองเพศหญิง 5 คน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5  กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีไมมีพ่ี

นองเพศหญิงเลย มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0 

 

ตารางที่ 12  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

การศึกษาของผูปกครอง 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษา 

     อนุปริญญา 

     ปริญญาตร ี

     ปริญญาโท 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

49 

68 

5 

54 

21 

3 

200 

 

24.5 

34.0 

2.5 

27.0 

10.5 

1.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 12 พบวากลุมตัวอยางผูปกครองมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากท่ีสุด 

และกลุมตัวอยางผูปกครองมีการศึกษาระดับอ่ืนๆ (เชน ปวช .) นอยท่ีสุด  กลาวคือ กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.0 กลุมตัวอยางผูปกครองมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 27.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีการศึกษาระดับอนุปริญญา 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองมีการศึกษาระดับอ่ืนๆ (เชน ปวช .) 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5    
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ตารางที่ 13  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

การศึกษา 

     มัธยมศึกษาปท่ี 4 

     มัธยมศึกษาปท่ี 5 

     มัธยมศึกษาปท่ี 6 

รวม 

 

78 

50 

72 

200 

 

39.0 

25.0 

36.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 13  พบวากลุมตัวอยางนักเรียนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 มากท่ีสุด 

และกลุมตัวอยางนักเรียนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 นอยท่ีสุด  กลาวคือ กลุมตัวอยาง

นักเรียนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 39.0  กลุมตัวอยาง

นักเรียนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.0  และกลุมตัวอยาง

นักเรียนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.0   

 

ตารางที่ 14  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามอาชีพ 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพของผูปกครอง 

     รบัราชการ 

     รัฐวิสาหกิจ 

     ธุรกิจเอกชน 

     เจาของธุรกิจ 

     พอบาน / แมบาน 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

24 

13 

39 

37 

49 

38 

200 

 

12.0 

6.5 

19.5 

18.5 

24.5 

19.0 

100.0 
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จากตารางท่ี 14  พบวากลุมตัวอยางผูปกครองมีอาชีพ พอบาน /แมบาน มากท่ีสุด และ

กลุมตัวอยางผูปกครองมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ นอยท่ีสุด  กลาวคือ   กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอาชีพ 

พอบาน / แมบาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.5  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจเอกชน 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.5  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ (เชน รับจางท่ัวไป ) 

จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.0  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอาชีพเจาของธุรกิจ จํานวน 37 คน คิด

เปนรอยละ 18.5  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.0  

และกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.5 

 

ตารางที่ 15  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามอาชีพคูสมรส 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพของคูสมรส 

     รบัราชการ 

     รัฐวิสาหกิจ 

     ธุรกิจเอกชน 

     เจาของธุรกิจ 

     พอบาน / แมบาน 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

15 

17 

27 

60 

35 

46 

200 

 

7.5 

8.5 

13.5 

30.0 

17.5 

23.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 15  พบวากลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพเปนเจาของธุรกิจ 

มากท่ีสุด และกลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพรับราชการ นอยท่ีสุด  กลาวคือ กลุม

ตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพเปนเจาของธุรกิจ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30.0 

กลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพอ่ืนๆ (เชน รับจางท่ัวไป) จํานวน 46 คน คิดเปนรอย

ละ 23.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพเปนพอบาน / แมบาน จํานวน 35 คน คิด

เปนรอยละ 17.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน จํานวน 27 คน คิด

เปนรอยละ 13.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 8.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองมีคูสมรสประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 7.5 
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ตารางที่ 16  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามการพักอาศัย 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

การพักอาศัย 

     พักตามลําพังสามีภรรยาและลูก 

     พักรวมกบัพอแมสามี/ภรรยาและลูก 

     พักบานเชา,หอพัก,คอนโด 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

140 

32 

14 

14 

200 

 

70.0 

16.0 

7.0 

7.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 16  พบวากลุมตัวอยางผูปกครองพักอาศัยกันตามลําพังสามี ภรรยา และลูก 

มากท่ีสุด และกลุมตัวอยางผูปกครองพักอาศัยแบบอ่ืนๆ (เชน พักกบัญาตขิองสามี/ภรรยา) นอยท่ีสุด  

กลาวคือ กลุมตัวอยางผูปกครองพักอาศัยกันตามลําพังสามี ภรรยา และลูก จํานวน 140 คน คิดเปน

รอยละ 70.0  กลุมตัวอยางผูปกครองพักอาศัยรวมกับพอแมของสามี/ภรรยา และลูก จาํนวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 16.0  กลุมตัวอยางผูปกครองพักอาศัยอยูบานเชา หอ คอนโด จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 7.0  และกลุมตัวอยางผูปกครองพักอาศัยแบบอ่ืนๆ (เชน พักกบัญาตขิองสามี /ภรรยา) 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0 

   

ตารางที่ 17  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามการพักอาศัย 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

การพักอาศัย 

     พักรวมกับพอ และแม 

     พักรวมกบัพอแม และญาติๆ  

     พักบานเชา,หอพัก,คอนโด 

     พักรวมกบัญาตขิองพอแม 

     รวม 

 

140 

32 

14 

14 

200 

 

70.0 

16.0 

7.0 

7.0 

100.0 
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จากตารางท่ี 17  พบวากลุมตัวอยางนักเรียนพักอาศัยอยูกับพอ และแม มากท่ีสุด และ

กลุมตัวอยางนักเรียนพักอาศัยอยูบานเชา, หอพัก, คอนโด มีจํานวนเทากับกลุมตัวอยางนักเรียนพัก

อาศัยรวมกับญาติของพอแม นอยท่ีสุด  กลาวคือ กลุมตัวอยางนักเรียนพักอาศัยอยูกับพอ และแม 

จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 70.0  กลุมตัวอยางนักเรียนพักอาศัยรวมกับพอ แม และญาติๆ 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.0  กลุมตัวอยางนักเรียนพักอาศัยอยูบานเชา หอ คอนโด จํานวน 14 

คน คิดเปนรอยละ 7.0  และกลุมตัวอยางนักเรียนพักอาศัยรวมกับญาติของพอแม จํานวน 14 คน คิด

เปนรอยละ 7.0   

 

ตารางที่ 18  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

รายไดตอเดือน 

     ต่ํากวา 5,000 บาท 

     5,001 – 10,000 บาท 

     10,001 – 15,000 บาท 

     มากกวา 15,000 บาท 

รวม 

 

15 

46 

38 

101 

200 

 

7.5 

23.0 

19.0 

50.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 18  พบวากลุมตัวอยางผูปกครองมีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาทขึน้

ไป มากท่ีสุด และกลุมตัวอยางผูปกครองมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท นอยท่ีสุด  กลาวคือ 

กลุมตัวอยางผูปกครองมีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 

50.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท จาํนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

23.0 กลุมตัวอยางผูปกครองมีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จาํนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 

19.0  และกลุมตัวอยางผูปกครองมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท จาํนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

7.5   
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ตารางที่ 19  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามจํานวนปท่ีใชโทรศัพทมือถือ 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนปท่ีใชโทรศัพทมือถือ 

     1 ป 

     2 ป 

     3 ป 

     4 ป 

     5 ป 

     6 ป 

     7 ป 

     8 ป 

     9 ป 

     10 ป 

รวม 

 

40 

27 

45 

16 

21 

10 

9 

8 

4 

20 

200 

 

20.0 

13.5 

22.5 

8.0 

10.5 

5.0 

4.5 

4.0 

2.0 

10.0 

100.0 

  

จากตารางท่ี 19  พบวากลุมตัวอยางผูปกครองมีการใชโทรศัพทมือถือมา 3 ป มากท่ีสุด 

และกลุมตัวอยางผูปกครองมีการใชโทรศัพทมือถือมา 9 ป นอยท่ีสุด  กลาวคือ  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการใชโทรศัพทมอืถือมา 3 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.5  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการใชโทรศัพทมอืถือมา 1 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.0  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการใชโทรศัพทมอืถือมา 2 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการใชโทรศัพทมอืถือมา 5 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการใชโทรศัพทมอืถือมา 10 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.0  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีการใชโทรศัพทมอืถือมา 4 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.0  กลุมตัวอยางผูปกครอง

มีการใชโทรศัพทมอืถือมา 6 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 7 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 8 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0  และกลุมตัวอยางผูปกครองมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 9 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0    
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ตารางที่ 20  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามจํานวนปท่ีใชโทรศัพทมือถือ 

 

ตวัแปร จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนปท่ีใชโทรศัพทมือถือ 

     1 ป 

     2 ป 

     3 ป 

     4 ป 

     5 ป 

     6 ป 

     7 ป 

     9 ป 

รวม 

 

41 

44 

55 

36 

18 

3 

2 

1 

200 

 

20.5 

22.0 

27.5 

18.0 

9.0 

1.5 

1.0 

0.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 20  พบวากลุมตัวอยางนักเรียนมีการใชโทรศัพทมือถือมา 3 ป มากท่ีสุด 

และกลุมตัวอยางนักเรียนมีการใชโทรศัพทมือถือมา 9 ป นอยท่ีสุด  กลาวคือ  กลุมตัวอยางนักเรียนมี

การใชโทรศัพทมอืถือมา 3 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 2 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 1 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 4 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 5 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 6 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 7 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0  และกลุมตัวอยางนักเรียนมีการใช

โทรศัพทมอืถือมา 9 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5    
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 

 

ตารางที่ 21  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 

 

รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว จาํนวนรอยละ          

(ผูปกครอง) 

จาํนวนรอยละ     

(นักเรียน) 

แบบเปดเสร ี(Pluralistic) 

แบบประนปีระนอม (Consensual) 

แบบปกปอง (Protective) 

แบบปลอยปละ (Laissez-Faire) 

รวม 

29.32 

26.47 

22.67 

21.54 

100.00 

26.97 

26.22 

21.77 

25.06 

100.00 

 

จากตารางท่ี 21 พบวากลุมตัวอยางผูปกครองสวนใหญมีรูปแบบการส่ือสารภายใน

ครอบครวัแบบการส่ือสารแบบเปดเสร ี (Pluralistic) สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.32   รองลงมากลุม

ตัวอยางผูปกครองมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบประนีประนอม (Consensual) คิดเปน

รอยละ 26.47  กลุมตัวอยางผูปกครองมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง 

(Protective) คิดเปนรอยละ 22.67  และกลุมตัวอยางผูปกครองมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบปลอยปละ (Laissez-Faire) คิดเปนรอยละ 21.54   

กลุมตัวอยางนักเรียนสวนใหญมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบการส่ือสาร

แบบเปดเสร ี (Pluralistic) สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.97   รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียนมีรูปแบบ

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบประนีประนอม (Consensual) คิดเปนรอยละ 26.22    กลุมตัวอยาง

นักเรียนมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ (Laissez-Faire) คิดเปนรอยละ 25.06  

และกลุมตัวอยางนักเรียนมีรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบการส่ือสารแบบปกปอง 

(Protective) คิดเปนรอยละ 21.77  
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวไทยตอการส่ือสารผาน 

  โทรศัพทมอืถือ 

 

ตารางที่ 22  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางท่ีไดพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัว 

                    เม่ือวานนี ้

 

คาํถาม ผูปกครอง นักเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

เม่ือวานมีการตดิตอทางโทรศัพท   

มือถือถึงสมาชิกในครอบครัวหรือไม 

     ติดตอ 

     ไมไดติดตอ 

รวม 

 

 

148 

52 

200 

 

 

74.0 

26.0 

100.0 

 

 

156 

44 

200 

 

 

78.0 

22.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 22 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 74.0 มีการ

ติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวเม่ือวานนี้  และกลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 

52 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ไมไดติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวเม่ือวานนี้   

กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 78.0 มีการติดตอพูดคุยทาง

โทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวเม่ือวานนี้ และกลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 44 คน คิดเปนรอย

ละ 22.0 ไมไดติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวเม่ือวานนี ้
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ตารางที่ 23  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีไดพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนใน 

                    ครอบครัวเม่ือวานนี้มีการติดตอถึงใคร 

  

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

หากเม่ือวานติดตอทานติดตอถึงใครบาง 

     พอ แม 

     บุตร 

     ญาติ 

     ไมไดติดตอ 

     รวม 

 

8 

138 

2 

52 

200 

 

4.0 

69.0 

1.0 

26.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 23 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง มีการติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับ

บุตรมากท่ีสุด จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 69.0  รองลงมาตดิตอถึงพอ แม จาํนวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 4.0  และติดตอถึงญาติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0  และกลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 

52 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ไมไดติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัว 

 

ตารางที่ 24  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีไดพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนใน 

                    ครอบครัวเม่ือวานนี้มีการติดตอถึงใคร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

หากเม่ือวานติดตอทานติดตอถึงใครบาง 

     พอ แม 

     พ่ี นอง 

     ญาติ 

     อ่ืนๆ 

     ไมไดติดตอ 

     รวม 

 

132 

18 

4 

2 

44 

200 

 

66.0 

9.0 

2.0 

1.0 

22.0 

100.0 
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จากตารางท่ี 24 พบวากลุมตัวอยางนักเรียน มีการติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับพอ 

/ แมมากท่ีสุด   จาํนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 66.0  รองลงมาตดิตอถึงพ่ี นอง จาํนวน 18 คน คิด

เปนรอยละ 9.0  ติดตอถึงญาติ จํานวน 4 คน คิดเป ็นรอยละ 2.0  และติดตอกับคนอ่ืนๆ (เชน เพ่ือน 

แฟนเปนตน) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0  และกลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 44 คน คิดเปนรอย

ละ 22.0 ไมไดติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัว 

  

ตารางที่ 25  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีในชวง 7 วันท่ีผานมา ไดพูดคุยหรือ  

      ติดตอทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวหรือไม กับใครบาง 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในชวง 7 วันทานติดตอกับสมาชิกในครอบครัวทาง

โทรศัพทมอืถือหรอืไม 

     ไมไดติดตอเลย 

     ติดตอ 

รวม 

 

 

18 

182 

200 

 

 

9.0 

91.0 

100.0 

หากในชวง 7 วันทานติดตอกับคนในครอบครัวทานติดตอ

ถึงใคร 

     พอ แม 

     พ่ี นอง 

     บุตร 

     ไมไดติดตอ 

รวม 

 

 

27 

1 

154 

18 

200 

 

 

13.5 

0.5 

77.0 

9.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 25 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 91.0 มีการ

ติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัว  โดยติดตอถึงบุตรมากท่ีสุด จํานวน 154 คน คิด

เปนรอยละ 77.0 รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครองติดตอถึงพอ แม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

13.5  กลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ติดตอถึงพ่ี นอง  และกลุมตัวอยาง

ผูปกครอง จาํนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ไมไดติดตอถึงสมาชิกในครอบครัวเลย 
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ตารางที่ 26  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนในชวง 7 วันท่ีผานมา ไดพูดคุยหรือ ติด 

      ตอทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวหรือไม กับใครบาง 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในชวง 7 วันทานติดตอกับสมาชิกในครอบครัวทาง

โทรศัพทมอืถือหรอืไม 

     ไมไดติดตอเลย 

     ติดตอ 

รวม 

 

 

11 

189 

200 

 

 

5.5 

94.5 

100.0 

หากในชวง 7 วันทานติดตอกับคนในครอบครัวทานติดตอ

ถึงใคร 

     พอ แม 

     พ่ี นอง 

     ญาติ 

     อ่ืนๆ 

     ไมไดติดตอ 

รวม 

 

 

159 

22 

7 

1 

11 

200 

 

 

79.5 

11.0 

3.5 

0.5 

5.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 26 พบวากลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 94.5 มีการ

ติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัว  โดยติดตอถึงพอ แมมากท่ีสุด จํานวน 159 คน 

คิดเปนรอยละ 79.5 รองลงมาตดิตอถึงพ่ี นอง จาํนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0  กลุมตัวอยาง

นักเรียน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ติดตอถึงญาติ  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 0.5 ติดตอถึงคนอ่ืนๆ  (เชน เพ่ือน แฟนเปนตน )  และกลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 5.5 ไมมีการติดตอถึงสมาชิกในครอบครัวเลย 
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ตารางที่ 27  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางกับความถ่ีในการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคน 

                    ในครอบครัว 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ผูปกครอง นักเรียน ผูปกครอง นักเรียน 

โดยปกติทานพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ

กับสมาชิกในครอบครัวบอยแคไหน 

     เปนประจําทุกวัน  

     บอย 

     ปานกลาง 

     นอย 

     คอนขางนอย 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

60 

52 

41 

16 

27 

4 

200 

 

 

63 

54 

58 

12 

12 

1 

200 

 

 

30.0 

26.0 

20.5 

8.0 

13.5 

2.0 

100.0 

 

 

31.5 

27.0 

29.0 

6.0 

6.0 

0.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 27 กลุมตัวอยางผูปกครอง มีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับบุตรเปน

ประจําทุกวัน (บางวนัมากกวา 1 ครั้ง) จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาบอย (เกอืบทุก

วัน) จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.0  กลุมตัวอยางผูปกครอง มีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือใน

ระดบัปานกลาง (สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5  กลุมตัวอยางผูปกครอง 

มีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือในระดับคอนขางนอย (แทบจะไมไดโทร) จํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 13.5  กลุมตัวอยางผูปกครอง มีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือในระดับนอย (สัปดาหละ 1 

ครั้ง หรือนอยกวา) จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.0 และกลุมตัวอยางผูปกครอง มีการพูดคุยทาง

โทรศัพทมือถือในระดับอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0  (เชนจะกลับมาคุยกันท่ีบานมากกวา) 

กลุมตัวอยางนักเรียน  มีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับพอ แมเปนประจําทุกวัน (บาง

วนัมากกวา 1 ครั้ง) จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาปานกลาง (สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง) 

จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือในระดับ

บอย (เกือบทุกวัน) จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 27.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมีการพูดคุยทาง

โทรศัพทมือถือในระดับนอย (สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือนอยกวา) จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0  

กลุมตัวอยางนักเรียนมีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือในระดับคอนขางนอย (แทบจะไมไดโทร) 
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จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และกลุมตัวอยางนักเรียนมีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือในระดับ

อ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5  (เชนจะกลับมาคุยกันท่ีบานมากกวา) 

 

ตารางที่ 28  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองในการใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุย 

                    กับครอบครัว โดยใครจะเปนผูโทรไปหากอน 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในการใชโทรศัพทมือถือใครจะเปนผูโทรไปหากอน 

     ตัวผูปกครองเปนผูโทร 

     พ่ี นองเปนผูโทร 

     บุตรเปนผูโทร 

     ญาติเปนผูโทร 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

144 

8 

32 

5 

11 

200 

 

72.0 

4.0 

16.0 

2.5 

5.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 28 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 72.0 ตัว

ผูปกครองเองจะเปนผูโทรไปหากอน  รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 32 คน คิดเปนรอย

ละ 16.0 บุตรจะเปนผูโทรไปหากอน  กลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.5 

บุคคลอ่ืนๆ จะเปนผูโทรไปหากอน  กลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0 พ่ี นอง

จะเปนผูโทรไปหากอน  กลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ญาตเิชน ลุง ปา นา 

อา จะเปนผูโทรไปหากอน  
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ตารางที่ 29  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนในการใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุย 

                    กับครอบครัว โดยใครจะเปนผูโทรไปหากอน 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในการใชโทรศัพทมือถือใครจะเปนผูโทรไปหากอน 

     พอ แมของทานเปนผูโทร 

     ตัวทานเองเปนผูโทร 

     พ่ี นองเปนผูโทร 

     ญาติเปนผูโทร 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

121 

65 

9 

2 

3 

200 

 

60.5 

32.5 

4.5 

1.0 

1.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 29  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.5 พอ แม

จะเปนผูโทรไปหากอน  รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ตัว

นักเรียนเองจะเปนผูโทรไปหากอน  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 พ่ี นอง

จะเปนผูโทรไปหากอน  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 บุคคลอ่ืนๆ จะเปนผู

โทรไปหากอน  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ญาตเิชน ลุง ปา นา อา จะ

เปนผูโทรไปหากอน   
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ตารางที่ 30  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองในกรณีท่ีใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคน 

                     ในครอบครัวจะโทรถึงใครบอยท่ีสุด 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในกรณีท่ีใชโทรศัพทมือถือโทรถึงสมาชิกในครอบครัว

ทานจะโทรถึงใครบอยท่ีสุด 

     พ่ี นอง 

     บุตร 

     ญาติ 

     อ่ืนๆ  

รวม 

 

 

16 

158 

18 

8 

200 

 

 

8.0 

79.0 

9.0 

4.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 30 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 79.0 จะ

โทรถึงบุตร  รองลงมากลุมตวัอยางผูปกครอง จาํนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0 จะโทรถึงญาติ  

กลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.0 จะโทรถึงพ่ี นอง  กลุมตัวอยางผูปกครอง 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0 จะโทรถึงบุคคลอ่ืนๆ  (เชนลูกคา เปนตน) 

  

ตารางที่ 31  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนในกรณีท่ีใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคน 

                     ในครอบครัวจะโทรถึงใครบอยท่ีสุด 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในกรณีท่ีใชโทรศัพทมือถือโทรถึงสมาชิกในครอบครัว

ทานจะโทรถึงใครบอยท่ีสุด 

     พอ แม 

     พ่ี นอง 

     ญาติ 

     อ่ืนๆ  

รวม 

 

 

161 

27 

7 

5 

200 

 

 

80.5 

13.5 

3.5 

2.5 

100.0 
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จากตารางท่ี 31  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 80.5 จะโทร

ถึงพอ แม  รองลงมากลุมตวัอยางนกัเรยีน จาํนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5 จะโทรถึงพ่ี นอง  กลุม

ตัวอยางนักเรียน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 จะโทรถึงญาติ  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 5 

คน คิดเปนรอยละ 2.5 จะโทรถึงบุคคลอ่ืนๆ  (เชนเพ่ือน แฟนเปนตน)  

 

ตารางที่ 32  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนใน 

                    ครอบครัวกี่นาที 

 

คาํถาม ผูปกครอง นักเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

สวนใหญทานใชโทรศัพทมือถือคุยกับ

สมาชิกในครอบครวันานกีน่าที 

     1 – 3 นาที 

     4 – 5 นาที 

     6 – 10 นาที 

     มากกวา 10 นาที 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

130 

48 

22 

- 

- 

200 

 

 

65.0 

24.0 

11.0 

- 

- 

100.0 

 

 

139 

44 

9 

6 

2 

200 

 

 

69.5 

22.0 

4.5 

30.0 

1.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 32 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  ใชเวลาในการพูดคุยประมาณ 1 –3 นาที

เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 65.0  กลุมตัวอยางผูปกครอง ใชเวลาประมาณ 4 – 5 นาที คิดเปนรอย

ละ 24.0  กลุมตัวอยางผูปกครอง ใชเวลาประมาณ 6 – 10 นาที คิดเปนรอยละ 11.0 

กลุมตัวอยางนักเรียน  ใชเวลาในการพูดคุยประมาณ 1 – 3 นาทีเปนสวนใหญ คิดเปน

รอยละ 69.5  กลุมตัวอยางนักเรียน ใชเวลาประมาณ 4 – 5 นาที คิดเปนรอยละ 22.0  กลุมตัวอยาง

นักเรียน ใชเวลาประมาณ 6 – 10 นาที คิดเปนรอยละ 9.0  กลุมตัวอยางนักเรียน ใชเวลามากกวา 10 

นาที คิดเปนรอยละ 3.0  กลุมตัวอยางนักเรียน ใชเวลาพูคุยท่ีไมสามารถระบุได คิดเปนรอยละ 1.0 
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ตารางที่ 33  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองในเรื่องท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับ 

      คนในครอบครัวสวนมากเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เรื่องท่ีพูดคุยกับบุตรสวนมากเปนเรื่องใด 

     เรื่องการเรียนของบุตร 

     เรือ่งสุขภาพของบุตร / ของทานเอง 

     เรือ่งอาหารการกนิ 

     เรือ่งการเดนิทาง 

          อ่ืนๆ 

รวม 

 

21 

12 

10 

87 

70 

200 

 

10.5 

6.0 

5.0 

43.5 

35.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 33  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนมากจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับ

คนในครอบครัวเรื่องการเดินทาง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมากลุมตัวอยาง

ผูปกครอง  จะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องอ่ืนๆ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

35.0  กลุมตัวอยางผูปกครองจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องการเรียนของบุตร 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.0  กลุมตัวอยางผูปกครองจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวเรื่องสุขภาพของบุตร / ของตวัผูปกครองเอง จาํนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0  กลุม

ตัวอยางผูปกครองจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องอาหารการกิน จํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 5.0   
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ตารางที่ 34  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนในเรื่องท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคน 

                    ในครอบครัวสวนมากเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เรื่องท่ีพูดคุยกับบิดา มารดา สวนมากเปนเรื่องใด 

     เรื่องการเรียนของทาน 

     เรือ่งการเดนิทางของทาน 

     เรือ่งสุขภาพของทาน / ของบิดา มารดาของทาน 

     เรือ่งอาหารการกนิ 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

28 

137 

7 

18 

10 

200 

 

14.0 

68.5 

3.5 

9.0 

5.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 34  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนมากจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคน

ในครอบครัวเรื่องการเดินทางของตัวนักเรียนเอง จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 68.5  รองลงมา

กลุมตัวอยางนักเรียนจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องการเรียน จํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 28.0  กลุมตัวอยางนักเรียนจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องอาหาร

การกิน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.0  กลุมตัวอยางนักเรียนจะใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวเรื่องอ่ืนๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0  กลุมตัวอยางนักเรียนจะใชโทรศัพทมือถือ

พูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องสุขภาพของตัวนักเรียนเอง / ของพอ แมนักเรียน จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 3.5   
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ตารางที่ 35  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองเรื่องสาระท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับ 

                    คนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

สาระท่ีพูดคุยกับบุตรสวนมากเปนเรื่องอะไร 

     แจงขาวการกลับบานผิดเวลา 

     แจงเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

     แจงเรื่องสุขภาพ 

     แจงเรือ่งความหวงใย 

     พูดคุยเพ่ือใหความวิตกกังวลใจลดลง 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

130 

44 

4 

3 

7 

12 

200 

 

65.0 

22.0 

2.0 

1.5 

3.5 

6.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 35 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคน

ในครอบครัวเพ่ือแจงขาวการกลับบานผิดเวลาของบุตร จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 65.0 

รองลงมา กลุมตัวอยางผูปกครองใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเพ่ือแจงเรื่องสถานท่ี

เวลานัดหมาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.0  กลุมตัวอยางผูปกครองใชโทรศัพทมือถือพูดคุย

กับคนในครอบครัวเพ่ือแจงเรื่องอ่ืนๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0  กลุมตัวอยางผูปกครองใช

โทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเพ่ือพูดคุยใหความวิตกกังวลใจเรื่องปญหาตางๆ ลดลง 

หรือคลายเครียดลงได จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5  กลุมตัวอยางผูปกครองใชโทรศัพทมือถือ

พูดคุยกับคนในครอบครัวเพ่ือแจงเรื่องใหดูแลสุขภาพ เชนเตือนเรื่องเวลาทานยา เปนตน จํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 2.0 และกลุมตัวอยางผูปกครองใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัวเพ่ือ

แจงเรื่องความหวงใย เชนคิดถึง เปนตน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5   
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ตารางที่ 36  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนเรื่องสาระท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับ 

      คนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

สาระท่ีพูดคุยกับบิดา / มารดา สวนมากเปนเรือ่งอะไร 

     แจงขาวการกลับบานผิดเวลา 

     แจงเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

     แจงเรื่องสุขภาพ 

     แจงเรือ่งความหวงใย 

     พูดคุยเพ่ือใหความวิตกกังวลใจลดลง 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

122 

51 

7 

8 

9 

3 

200 

 

61.0 

25.5 

3.5 

4.0 

4.5 

1.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 36  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญเพ่ือแจงเรื่องการกลับบานผิด

เวลา รอยละ 61.0  รองลงมาคือ เพ่ือแจงเรื่องสถานท่ี เวลานัดหมาย รอยละ 25.5  เพ่ือพูดคุยใหความ

วิตกกังวลใจเรื่องปญหาตางๆ ลดลง หรือคลายเครียดลงได รอยละ 4.5  เพ่ือแจงเรื่องความหวงใย 

เชนคิดถึง เปนตน รอยละ 4.0  เพ่ือแจงเรื่องใหดูแลสุขภาพ เชนเตือนเรื่องเวลาทานยา เปนตน รอย

ละ 3.5  และเพ่ือแจงเรื่องอ่ืนๆ รอยละ 1.5   

 

ตารางที่ 37  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีภายหลังจากไดโทรศัพทพูดคุยกับคน 

          ในครอบครัวแลวจะมีความรูสึกอยางไร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ภายหลังท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบุตรแลวทานรูสึก

อยางไร 

     มีกําลังใจมากขึ้น 

     คลายความวติกกงัวลไปได 

     มีความสุข 

     อ่ืนๆ  

รวม 

 

 

6 

135 

46 

13 

200 

 

 

3.0 

67.5 

23.0 

6.5 

100.0 
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จากตารางท่ี 37 พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญท่ีภายหลังจากไดโทรศัพท

พูดคุยกับคนในครอบครัวแลวรูสึกวาคลายความวิตกกังวลไปได จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 

67.5  รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครองท่ีภายหลังจากไดโทรศัพทพูดคุยกับคนในครอบครัวแลวรูสึก

มีความสุข จาํนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23.0  กลุมตัวอยางผูปกครองท่ีภายหลังจากไดโทรศัพท

พูดคุยกับคนในครอบครัวแลวมีความรูสึกอ่ืนๆ (เชนเฉยๆ เปนตน ) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

6.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองท่ีภายหลังจากไดโทรศัพทพูดคุยกับคนในครอบครัวแลวรูสึกมี

กาํลังใจมากขึน้ จาํนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.0   

 

ตารางที่ 38  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีภายหลังจากไดโทรศัพทพูดคุยกับ 

      คนในครอบครัวแลวจะมีความรูสึกอยางไร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ภายหลังท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบิดา / มารดาแลวทาน

รูสึกอยางไร 

     มีกําลังใจมากขึ้น 

     คลายความวติกกงัวลไปได 

     มีความสุข 

     กังวลใจ เครียดมากขึ้น 

     อ่ืนๆ  

รวม 

 

 

38 

72 

43 

4 

43 

200 

 

 

19.0 

36.0 

21.5 

2.0 

21.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 38  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญท่ีภายหลังจากไดโทรศัพทพูดคุย

กับคนในครอบครัวแลวรูสึกวาคลายความวิตกกังวลไปได จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.0  

รองลงมารูสึกมีความสุข จาํนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.5  ซ่ึงเทากับกลุมตัวอยางท่ีมีความรูสึก

อ่ืนๆ (เชนเฉยๆ เปนตน) จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.5  กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีรูสึกมีกําลังใจ

มากขึ้น จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.0  กลุมตัวอยางนักเรียนท่ีภายหลังจากไดโทรศัพทพูดคุย

กับคนในครอบครัวแลวมีความรูสึกวากังวลใจ เครียดมากขึ้น จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0   
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ตารางที ่39  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามชวงเวลาท่ีพูดคุย หรือติดตอ 

       ทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวบอยท่ีสุด 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ชวงเวลาท่ีทานติดตอทางโทรศัพทมือถือกับบุตรบอยท่ีสุด

คือชวงใด 

     ชวง 06.00 – 11.00 น 

     ชวง 13.01 – 16.00 น 

     ชวง 16.01 – 20.00 น 

     ชวง 20.01 – 24.00 น 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

2 

16 

150 

4 

28 

200 

 

 

1.0 

8.0 

75.0 

2.0 

14.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 39  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง สวนใหญมักพูดคุย หรือติดตอทาง

โทรศัพทมือถือกับบุตรบอยท่ีสุดชวง 16.01 – 20.00 น. จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 75.0  

รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครองมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับบุตรชวงอ่ืนๆ (เชน ไม

จํากัดเวลาจะโทรตอนไหนก็โทร เปนตน ) จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.0  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับบุตรชวง 13.01 – 16.00 น. จํานวน 16 คน คิด

เปนรอยละ 8.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับบุตรชวง 20.01 – 

24.00 น. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0  และกลุมตัวอยางผูปกครองมักพูดคุย หรือติดตอทาง

โทรศัพทมอืถือกบับุตรชวง 06.00 – 11.00 น. จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0   
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ตารางที่ 40  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามชวงเวลาท่ีพูดคุย หรือติดตอ 

      ทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวบอยท่ีสุด 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ชวงเวลาท่ีทานติดตอทางโทรศัพทมือถือกับคนใน

ครอบครัวบอยท่ีสุดคือชวงใด 

     ชวง 06.00 – 11.00 น 

     ชวง 11.01 – 13.00 น 

     ชวง 13.01 – 16.00 น 

     ชวง 16.01 – 20.00 น 

     ชวง 20.01 – 24.00 น 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

3 

8 

32 

137 

13 

7 

200 

 

 

1.5 

4.0 

16.0 

68.5 

6.5 

3.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 40  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน สวนใหญมักพูดคุย หรือติดตอทาง

โทรศัพทมือถือกับพอ แมบอยท่ีสุดชวง 16.01 – 20.00 น. จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 68.5  

รองลงมาคอืชวงเวลา 13.01 – 16.00 น. จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.0  กลุมตัวอยางนักเรียนมัก

พูดคยุ ชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมักพูดคุย 

หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับพอ แมชวง 11.01 – 13.00 น. จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0  

กลุมตัวอยางนักเรียนมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับพอ แมชวงอ่ืนๆ จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 3.5  และกลุมตัวอยางนักเรียนมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับพอ แมชวง 

06.00 – 11.00 น. จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5   
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ตารางที่ 41  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามสภาพการณท่ีรูสึกอยากใช 

      โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวมากท่ีสุด 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในสถาพการณใดท่ีทานรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึง

บุตรมากท่ีสุด 

     รถตดิมากๆ 

     รูสึกตองการความคิดเห็นจากบุตร 

     มีปญหาไมสบายใจ 

     ไมคอยเกิดความรูสึกอยากโทร 

      อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

52 

34 

29 

9 

76 

200 

 

 

26.0 

17.0 

14.5 

4.5 

38.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 41  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง สวนใหญมีความรูสึกอ่ืนๆ (เชนรูสึกเปน

หวงบุตรจนอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตร) จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0  รองลงมากลุม

ตัวอยางผูปกครองมีความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรเวลารถติดมากๆ จํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 26.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมีความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรเวลารูสึก

ตองการความคดิเห็นจากบุตร จาํนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมี

ความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรเวลามีปญหาไมสบายใจ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

14.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองไมคอยเกิดความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรเวลา 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5   
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ตารางที่ 42  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามสภาพการณท่ีรูสึกอยากใช 

      โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวมากท่ีสุด 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ในสถาพการณใดท่ีทานรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึง

บิดา / มารดามากท่ีสุด 

     รถตดิมากๆ 

     รูสึกตองการความคิดเห็นจากบิดา / มารดา 

     มีปญหาไมสบายใจ 

     ไมคอยเกิดความรูสึกอยากโทร 

          อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

28 

61 

59 

26 

26 

200 

 

 

14.0 

30.5 

29.5 

13.0 

13.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 42  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน สวนใหญมีความรูสึกอยากใช

โทรศัพทมือถือโทรถึงพอ แมเวลารูสึกตองการความคิดเห็นจากพอ แม จํานวน 61 คน คิดเปนรอย

ละ 30.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงพอ แมเวลามีปญหาไม

สบายใจ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีความรูสึกอยากใช

โทรศัพทมือถือโทรถึงพอ แมเวลารถติดมากๆ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.0  กลุมตัวอยาง

นักเรียนไมคอยเกิดความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงพอ แม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

13.0  และกลุมตัวอยางนักเรียนมีความรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงพอ แมเวลามีความรูสึก

อ่ืนๆ (เชนคิดถึงมากๆ เปนตน) จํานวน  26 คน คิดเปนรอยละ 13.0  
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ตารางที่ 43  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามสาเหตุท่ีทําใหไมไดใช 

      โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวัน 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

อะไรนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหทานไมใชโทรศัพทมือถือโทร

ถึงบุตร 

     ไมมีธุระอะไร 

     ทํางานหนักจนทําใหไมมีเวลา 

     ส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 

     เสียเวลาโดยใชเหต ุ

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

137 

18 

32 

4 

9 

200 

 

 

68.5 

9.0 

16.0 

2.0 

4.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 43  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใช      

โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากไมมีธุระอะไร จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 

68.5  รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครองมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนใน

ครอบครัวทุกวันมาจากส้ินเปลืองโดยใชเหตุ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.0  กลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากทํางานหนัก

จนทําใหไมมีเวลา จาํนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0  กลุมตัวอยางผูปกครองมีสาเหตุท่ีทําใหไมได

ใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากสาเหตุอ่ืนๆ (เชนคอยกลับมาคุยกันท่ีบาน

ดีกวา เปนตน)จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใช

โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากเสียเวลาโดยใชเหตุ จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 2.0   
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ตารางที่ 44  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามสาเหตุท่ีทําใหไมไดใช 

      โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวัน 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

อะไรนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหทานไมใชโทรศัพทมือถือโทร

ถึงบิดา / มารดา 

     ไมมีธุระอะไร 

     ทํางานหนักจนทําใหไมมีเวลา 

     ส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 

     เสียเวลาโดยใชเหต ุ

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

 

153 

11 

19 

2 

15 

200 

 

 

76.5 

5.5 

9.5 

1.0 

7.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 44  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใช

โทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากไมมีธุระอะไร จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 

76.5  รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียนมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัว

ทุกวันมาจากส้ินเปลืองโดยใชเหตุ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีสาเหตุ

ท่ีทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากสาเหตุอ่ืนๆ (เชนคอยกลับมา

คุยกันท่ีบานดีกวา เปนตน) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีสาเหตุท่ีทําให

ไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวันมาจากเรียนหนักจนไมมีเวลา จํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 5.5  กลุมตัวอยางนักเรียนมีสาเหตุท่ีทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนใน

ครอบครัวทุกวันมาจากเสียเวลาโดยใชเหตุ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0   
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ตารางที่ 45  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจําแนกตามคาใชจายตอเดือนในการใช 

      โทรศัพทมอืถือ 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ทานมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือเทาไหร 

     ต่ํากวา 500 บาท 

     501 – 700 บาท 

     701 – 900 บาท 

     มากกวา 900 บาท 

รวม 

 

119 

29 

9 

43 

200 

 

59.5 

14.5 

4.5 

21.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 45  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง สวนใหญมีคาใชจายตอเดือนในการใช

โทรศัพทมือถือต่ํากวา 500 บาท จาํนวน 119 คน คิดเปนรอยละ 59.5  รองลงมากลุมตัวอยาง

ผูปกครองมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือมากกวา 900 บาท จาํนวน 43 คน คิดเปนรอย

ละ 21.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือระหวาง 501 – 700 

บาท จาํนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.5  กลุมตัวอยางผูปกครองมีคาใชจายตอเดือนในการใช

โทรศัพทมือถือระหวาง 701 – 900 บาท จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 

 

ตารางที่ 46  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามคาใชจายตอเดือนในการใช 

      โทรศัพทมอืถือ 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ทานมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือเทาไหร 

     ต่ํากวา 300 บาท 

     301 – 500 บาท 

     501 – 700 บาท 

     มากกวา 700 บาท 

รวม 

 

75 

75 

22 

28 

200 

 

37.5 

37.5 

11.0 

14.0 

100.0 
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จากตารางท่ี 46  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน สวนใหญมีคาใชจายตอเดือนในการใช

โทรศัพทมือถือ ต่ํากวา 300 บาท จํานวน 75 คน คิดเปน รอยละ 37.5 และเทากับกลุมตัวอยาง

นักเรียนท่ีมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือ 301 – 500 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอย

ละ 37.5  รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือ มากวา 700 

บาท จํานวน 28 คน คิดเปน รอยละ 14.0  และกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีมีคาใชจายตอเดือนในการใช

โทรศัพทมอืถือ 501 – 700 บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0 

 

ตารางที่ 47  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามการจายเงินคาใช 

        โทรศัพทมอืถือ 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ทานจายเงินคาใชโทรศัพทมือถืออยางไร 

     เก็บเงินคาขนมตัวเอง 

     พอ แมจายให 

     เก็บเงินคาขนมตัวเอง และใหพอ แมชวยจายครึ่งนึง 

     อ่ืนๆ 

รวม 

 

41 

115 

37 

7 

200 

 

20.5 

57.5 

18.5 

3.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 47  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญ  พอ แมจะเปนผูจายคาใช

โทรศัพทมอืถือใหกลุมตัวอยาง จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 57.5  รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียน 

จะเก็บเงินคาขนมของตัวเอง จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5  กลุมตัวอยางนักเรียน จะเก็บเงินคา

ขนมตัวเอง และใหพอ แมชวยจายใหครึ่งนึง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.5  และกลุมตัวอยาง

นักเรียนจายเงินคาใชโทรศัพทมือถือ ดวยวิธีอ่ืนๆ (เชน พ่ี , ญาติ เปนผูจายให) จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 3.5 
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ตารางที่ 48  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจาํแนกตามความคิดเห็นวาการใช 

        โทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นไดหรอืไม 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ทานเห็นดวยหรือไมวาการใชโทรศัพทมือถือมีสวนชวยให

ครอบครัวของทานมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได 

     เห็นดวยอยางยิ่ง 

     เห็นดวย 

     เฉยๆ 

     รวม 

 

 

21 

106 

76 

200 

 

 

10.5 

51.5 

38.0 

100.0 

 

จากตารางท่ี 48  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญเห็นดวยวาการใช

โทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได จํานวน 106 คน คิดเปน รอยละ 

51.5  รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครอง มีความเห็นวาเฉยๆ ตอการใชโทรศัพทมอืถือวามีสวนชวยให

ครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0  และกลุมตัวอยางผูปกครอง

มีความเห็นดวยอยางยิ่งตอการใชโทรศัพทมอืถือวามีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5   

 

ตารางที่ 49  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามความคิดเห็นวาการใช 

       โทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นไดหรอืไม 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ทานเห็นดวยหรือไมวาการใชโทรศัพทมือถือมีสวนชวยให

ครอบครัวของทานมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได 

     เห็นดวยอยางยิ่ง 

     เห็นดวย 

     เฉยๆ 

     ไมเห็นดวย 

     รวม 

 

 

34 

74 

89 

3 

200 

 

 

17.0 

37.0 

44.5 

1.5 

100.0 
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จากตารางท่ี 49  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญมีความเห็นเฉยๆ วาการใช

โทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 44.5  

รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียน มีความเห็นดวยตอการใชโทรศัพทมอืถือวามีสวนชวยใหครอบครัวมี

ความสัมพันธท่ีดีขึ้นได จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 37.0  กลุมตัวอยางนักเรียน มีความเห็นดวย

อยางยิ่งตอการใชโทรศัพทมอืถือวามีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 17.0  และกลุมตัวอยางนักเรียน ไมเห็นดวยตอการใชโทรศัพทมอืถือวาจะมีสวนชวย

ใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5   

 

ตารางที่ 50  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ  

        (SMS) ถึงคนในครอบครัว 

 

คาํถาม ผูปกครอง นักเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ทานเคยสงขอความผานทาง

โทรศัพทมอืถือ (SMS) ถึงสมาชิกใน

ครอบครัวหรอืไม 

     เคยสง 

     ไมเคยสง 

     รวม 

 

 

 

37 

163 

200 

 

 

 

18.5 

81.5 

100.0 

 

 

 

97 

103 

200 

 

 

 

48.5 

51.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 50  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญไมเคยสง ขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 81.5  และกลุมตัวอยางผูปกครองเคย

สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.5  

กลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญไมเคยสง ขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง

พอ แม จํานวน 103 คน คิดเปน รอยละ 51.5  และกลุมตัวอยางนักเรียนเคยสงขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม  จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 48.5 
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ตารางที่ 51  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจาํแนกตามเรื่องท่ีสงขอความผานทาง 

       โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เรื่องท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง

บุตรสวนใหญเปนเรื่องใด 

     เรือ่งสุขภาพของบุตร 

     อ่ืนๆ 

     ไมเคยสงขอความ 

รวม 

 

 

20 

17 

163 

200 

 

 

10.0 

8.5 

81.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 51  พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญ สงขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรเรื่องสุขภาพของบุตร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.0  และกลุม

ตัวอยางผูปกครองสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรเรื่องอ่ืนๆ (เชน การนดัหมาย

ตางๆ) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.5  และกลุมตัวอยางผูปกครอง  ท่ีไมเคยสง ขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรเลย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 81.5 

 

ตารางที่ 52  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจาํแนกตามเรื่องท่ีสงขอความผานทาง 

       โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เรื่องท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง

บุตรสวนใหญเปนเรื่องใด 

     เรื่องการเรียนของทาน 

     เรือ่งสุขภาพของทาน / ของบิดา มารดาของทาน 

     เรือ่งอาหารการกนิ 

     อ่ืนๆ 

     ไมเคยสงขอความ 

รวม 

 

 

14 

18 

7 

58 

103 

200 

 

 

7.0 

9.0 

3.5 

29.0 

51.5 

100.0 
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จากตารางท่ี 52   พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญ สงขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง พอ แม เรื่องอ่ืนๆ (เชน นัดหมายเรื่องตางๆ) จํานวน 58 คน คิดเปนรอย

ละ 29.0  รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียน  สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง พอ แมเรื่อง

สุขภาพของพอแม หรอืของตนเอง จาํนวน 18 คน คิดเปน รอยละ 9.0  กลุมตัวอยางนักเรียน  สง

ขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง พอ แม เรื่องการเรียน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0  

กลุมตัวอยางนักเรียน  สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง พอ แม เรือ่งอาหารการกนิ 

จํานวน 7 คน คิดเปน รอยละ 3.5  และกลุมตัวอยางนักเรียนท่ีไมเคยสงขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แมเลย จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 51.5 

 

ตารางที่ 53  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูปกครองจาํแนกตามเนือ้หาของขอความที ่

       สงผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหาท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง

บุตรสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

     แจงขอความเรื่องการกลับบานผิดเวลา 

     แจงขอความเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

     แจงขอความเรื่องดูแลสุภาพ 

     แจงขอความเรื่องความหวงใย เชนคิดถึง ฝนดีนะเปนตน 

     อ่ืนๆ 

     ไมเคยสงขอความ 

รวม 

 

 

4 

8 

4 

14 

7 

163 

200 

 

 

2.0 

4.0 

2.0 

7.0 

3.5 

81.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 53   พบวากลุมตัวอยางผูปกครอง  สวนใหญ สงขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร เพ่ือแจงขอความเรื่องความหวงใย เชนคิดถึง เปนตน จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 7.0  รองลงมากลุมตัวอยางผูปกครอง สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง

บุตร เพ่ือแจงขอความเรื่องสถานท่ี เวลานัดหมาย จํานวน 8 คน คิดเปน รอยละ 4.0  กลุมตัวอยาง

ผูปกครอง สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร เพ่ือแจงขอความเรื่องอ่ืนๆ จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 3.5  กลุมตัวอยางผูปกครอง สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร 

เพ่ือแจงขอความเรื่องการกลับบานผิดเวลา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0  กลุมตัวอยางผูปกครอง 
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สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร เพ่ือแจงขอความเรื่องดูแลสุขภาพ จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 2.0  และกลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 81.5 ไมเคยสง

ขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรเลย 

 

ตารางที่ 54  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียนจาํแนกตามเนือ้หาของขอความที ่

       สงผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม 

 

คาํถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหาท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึง

บิดา / มารดาของทานสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

     แจงขอความเรื่องการกลับบานผิดเวลา 

     แจงขอความเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

     แจงขอความเรื่องดูแลสุภาพ 

     แจงขอความเรื่องความหวงใย เชนคิดถึง ฝนดีนะเปนตน 

     อ่ืนๆ 

     ไมเคยสงขอความ 

รวม 

 

 

21 

14 

7 

27 

28 

103 

200 

 

 

10.53 

7.0 

3.5 

13.5 

14.0 

51.5 

100.0 

 

จากตารางท่ี 54  พบวากลุมตัวอยางนักเรียน  สวนใหญ สงขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม เพ่ือแจงขอความเรื่องอ่ืนๆ (เชน คาํอวยพรตามเทศกาลตางๆ ) 

จํานวน 28 คน คิดเปน รอยละ 14.0  รองลงมากลุมตัวอยางนักเรียน สง ขอความผานทาง

โทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม  เพ่ือแจงขอความเรื่องความหวงใย เชนคิดถึง เปนตน จํานวน 27 

คน คิดเปนรอยละ 13.5  กลุมตัวอยานักเรียน สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม  

แจงขอความเรื่องการกลับบานผิดเวลา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5  กลุมตัวอยานักเรียน สง

ขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม แจงขอความเรื่องสถานท่ี เวลานัดหมาย จํานวน 

14 คน คิดเปน รอยละ 7.0  กลุมตัวอยานักเรียน สง ขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ 

แม แจงขอความเรื่องดูแลสุขภาพ จํานวน 7 คน คิดเปน รอยละ 3.5  และกลุมตัวอยางนักเรียน 

จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 51.5  ไมเคยสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม

เลย 
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ตอนท่ี 4  ขอมูลของผลการสัมภาษณครอบครัวกลุมตัวอยางท่ีแบงตามกลุมอาชีพ 5 อาชีพ  

 

จากผลการสัมภาษณครอบครัวกลุมตัวอยางท่ีแบงตามกลุมอาชีพ 5 อาชีพ ซ่ึงไดแก 

อาชีพรบัราชการ, อาชีพพนกังานรฐัวสิาหกจิ, อาชีพพนกังานธุรกจิเอกชน, อาชีพ

ประกอบธุรกิจสวนตัว (เจาของธุรกิจ) และอาชีพพอบาน/แมบาน    

จากการศึกษาพบวา ครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ คือ

ครอบครัวท่ีเล้ียงดูลูกอยางอิสระเสรี  ไมมีกรอบ หรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกจะตองเช่ือฟง 

คลอยตามความคิดของพอแม หรือหามไมใหโตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกัน ลูกก็จะไมไดรับการ

แนะนํา หรือสนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความคิดเห็นตางๆ ดวย  ซ่ึง

ไดแก  ครอบครัวชยัมงคล (อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว) โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา 

“สวนใหญจะเปดกวางสําหรับลูก ใหลูกมีอิสระในการคิด หรือทําอะไร เพียงแคใหบอกเรากอน

เทานั้น”  และครอบครัวเลิศรัตนชัย (อาชีพพนกังานธุรกจิเอกชน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของ

คุณพอท่ีวา “ลูกของผมเปนเด็กผูชาย จึงไมคอยหวงเขาเทาไหร จะปลอยใหเขาไดทําอะไรตามใจ

ของเขาไดอยางเต็มท่ี เราเปนพอแมก็จะเปนฝายสนับสนุนลูกๆ ใหเดินไปในทางท่ีถูกตอง”    

ครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง คือครอบครัวท่ีเด็กจะถูกสอน

ใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันในครอบครัว หรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยาง

ดี และราบรื่น เด็กจะถูกสอนไมใหแสดงความคิดเห็นขัดแยง โตเถียง แมในความคิดของ เดก็จะไม

เห็นดวยหรือคิดวาไมถูกตองก็ตาม  ซ่ึงไดแก  ครอบครัวภานุสถิตย (อาชีพพอบาน/แมบาน)  โดยจะ

เห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา “ตองใชเวลาในการคุยกันนาน ลูกเปนอะไรท่ีตองพูดจาหวาน

ลอมมากๆ ตองจําจี้จําไช บอยๆ จนคิดวาลูกจะรําคาญแตก็ปลอยไมได ตองคอยพูดคุยกับเขาอยู

ตลอด”    และครอบครัวศรีอุทัย (อาชีพพนกังานรฐัวสิาหกจิ)  โดยจะ เห็นไดจากคํากลาวของคุณแม

ท่ีวา “ครอบครัวเราจะสนิทกันมาก ในการพูดคุยกันกับลูก จะพูดคุยกันแบบเปนกันเองกับลูก และ

จะสอนลูกใหเช่ือฟงคําแนะนําของพอ กับแม เพราะหากปลอยใหลูกสนิทกับเพ่ือนมากจนเกินไป

เขาอาจจะตดัสินใจอะไรผิดๆ ตามคาํแนะนาํของเพ่ือนได”    

ครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัวแบบเปดเสร ี  คือครอบครัวท่ีเด็กจะถูกอบรม

ส่ังสอนใหรูจักมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะแสดงออกโดยการ พูดคุย ถกเถียงในประเด็นเรื่องราว

ตางๆ ในสถานการณรอบตวักบั คนอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเองโดยไมตองกลัววาความ

คดิเห็นจะขัดแยงไมตรงกับพอแม  ซ่ึงไดแก  ครอบครัวนาคสุข (อาชีพรบัราชการ)  โดยจะเห็นได

จากคํากลาวของคุณแมท่ีวา “แมจะพูดคุยกับลูกตลอดเลยวันนึงโทรหาลูกบอยมากสวนใหญก็จะคุย

เลนกับลูกมากกวา เม่ือเราสนิทกันมากๆ ลูกก็จะกลาท่ีพูดกับเราไดทุกเรื่อง เราก็จะคอยแนะนําเขา 
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ใหคําปรึกษากับเขา แลวก็จะถามเขาวาเขาคิดอยางไร เห็นดวยไหม หรือทําไมถึงไมเห็นดวย แมจะ

เปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของเขาไดอยางเต็มท่ี หากเราไปปดกั้นเขา เขาก็จะไมเลา

อะไรใหเราฟงเลย เพราะกลัววาเราจะดวุาเขา วาเขาทําผิด  แตหากเขาไวใจเรา เช่ือใจเราแลวเราก็

สามารถแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันได โดยเราจะคอยพูดถึงส่ิงท่ีถูกตองวาควรจะทําอยางไร ”      

ครอบครัวสุดแสง (อาชีพพนกังานธุรกจิเอกชน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา “พอจะ

เปดโอกาสใหลูกอยางเต็มท่ี อยากใหเขามีความคิดเปนของตัวเอง เขาโตแลวตองรูจักดูแลตัวเองจะ

ไดแบงเบาเราไปไดบาง หากเขาคดิไมตรงกบัเรา เขากจ็ะเถียงกบัเราบาง แตหลังจากนัน้เขากจ็ะโทร

ไปปรึกษากับแมของเขา แตพอก็จะคอยใหคําแนะนําเขาดวยสวนเขาจะเช่ือหรือไมนั้นก็เปนอีกเรื่อง

นึง”   ครอบครัวเลิศรัตนชัย (อาชีพพนกังานธุรกจิเอกชน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอ

ท่ีวา “ลูกของผมเปนเด็กผูชาย จึงไมคอยหวงเขาเทาไหร จะปลอยใหเขาไดทําอะไรตามใจของเขาได

อยางเต็มท่ี เราเปนพอแมก็จะเปนฝายสนับสนุนลูกๆ ใหเดินไปในทางท่ีถูกตอง ”  ครอบครัวผองศรี 

(อาชีพรบัราชการ)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา “พอ กับแมจะเปนฝายพูดคุยกับลูก

มากกวา เพราะลูกชายจะเปนคนไมคอยพูดมากนัก แตเขาก็จะมีความคิดเห็นเปนของตัวเองนะ หาก

เขาไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของเราเขาก็จะเงียบ ไมพูดไมแสดงความคิดเห็นอะไรตอบกลับมา 

ทําใหพอ กับแมรูวาเราตองใหเหตุผลกับลูกเพ่ิม ตองใชวิธีโนมนาวใจลูกวาพอ กับแมเห็นวามัน

ถูกตอง มันดีสําหรับลูก แตพอ กับแมก็จะไมตัดสินใจแทนลูก แตจะคอยฟงคําตอบของเขาวาเขา

เห็นดวยกับความคิดเห็นของพอ กับแมหรือปาว พอ กับแมจะสนับสนุนลูกในทุกๆ เรื่องท่ีเขาเอง 

และพอ กับแมเห็นวาดีตรงกัน เชน เรื่องเขาอยากเลนกีฬา เราก็มาดูกันวาลูกถนัดกีฬาอะไร พอ กับ

แมก็สนับสนุนเขาเต็มท่ีจนเขาไดเปนนักกีฬาประจําโรงเรียน”   ครอบครัวโปสมบญุ (อาชีพ

ประกอบธุรกิจสวนตัว)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณแมท่ีวา “แมจะใหเขาไดตัดสินใจทําอะไร

เองตลอด เพียงแตขอใหเขาไดมาปรกึษากบัเรากอน เพราะแมเองตองทํางานตลอดเวลา แมจงึเช่ือใจ

เขามาก ใหเขาไดแสดงความคดิเห็นของเขาไดเตม็ท่ี ”   ครอบครัวเนาสราญ (อาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา “ผมจะเล้ียงลูกแบบสมัยใหมนะ เปดโอกาส

ใหลูกอยางเต็มท่ี แตไมปลอยเขามากจนเกินไปคือ เราจะคอยแนะนําเสมอ ในทุกๆ เรื่องแตเขาเองก็

ทําตัวดี ไมนาหนักใจอะไร เขารับผิดชอบดี มีอะไรเขาก็จะพูด จะถามเราเลยหากมีอะไรท่ีเขาไมเห็น

ดวย เราก็จะอธิบายเหตุผลใหเขาฟง และใหเขาไดตัดสินใจเอง ”   ครอบครัวเซียงหวอง (อาชีพ

พอบาน/แมบาน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณแมท่ีวา “คณุพอเขาจะทํางานหารายไดมาให

ครอบครัว แมจะเปนคนคอยดูแลลูก แมเองเรียนจบแค ป.4 จึงอยากใหลูกไดเรียนสูงๆ แมไมคอยจะ

รูเรื่องอะไรเทาไหรกับเรื่องเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน สวนใหญลูกจะเปนคนโทรหาแมมากกวา แมไม

คอยโทรหาเขาเทาไหรจะปลอยเขา ใหเขาไดตัดสินใจแกไขปญหาเองหากเปนเรื่องเล็กนอย แตหาก
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เปนเรื่องใหญๆ ก็ตองมาคุยกันปรึกษากันท่ีบาน จะไดชวยกันคิดวาควรจะทําอยางไรดี แตสวนใหญ

ลูกก็จะใหความเห็นของเขาไดดี เราเห็นวาถูกตองก็ปลอยเขาใหทําไปตามความคิดของเขา ”  และ

ครอบครัวชยัมงคล (อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา “สวน

ใหญจะเปดกวางสําหรับลูก ใหลูกมีอิสระในการคิด หรือทําอะไร เพียงแคใหบอกเรากอนเทานั้น”  

ครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัวแบบประนีประนอม  คือครอบครัวท่ีให

ความสําคัญกับเรือ่งของสังคม และประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝงกันมา แตในขณะเดียวกันก็ไม

ละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเอง และการ

แสดงออก แมความคดิจะแตกตางกนั   ซ่ึงไดแก  ครอบครัวศรีอุทัย (อาชีพพนกังานรฐัวสิาหกจิ)  

โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณแมท่ีวา “ครอบครัวเราจะสนิทกันมาก ในการพูดคุยกันกับลูก จะ

พูดคุยกันแบบเปนกันเองกับลูก และจะสอนลูกใหเช่ือฟงคําแนะนําของพอ กับแม เพราะหากปลอย

ใหลูกสนิทกับเพ่ือนมากจนเกินไปเขาอาจจะตัดสินใจอะไรผิดๆ ตามคําแนะนําของเพ่ือนได แตพอ 

กับแมก็จะใหเขาไดแสดงความคิดเห็นของเขาออกมาได หากเขาคิดไมเหมือนกับพอ กับแม ”   

ครอบครัวสุดแสง (อาชีพพนกังานธุรกจิเอกชน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของลูกท่ีวา “สวนใหญ

จะใชโทรศัพทมือถือโทรเพ่ือปรึกษาปญหากับคุณแมมากกวาคุณพอ เพราะคุณแมอยูตางจังหวัดใช

โทรศัพทมือถือจะสะดวกมาก เชนมีเรื่องกับพอ (ทะเลาะกับพอ) เรื่องเพ่ือน ก็จะปรึกษา คุณแม คุย

แลวสบายใจขึ้น คุณแมจะมีเหตุผล พูดโนมนาวใจเราได ด ีบางทีเราใจรอน แมก็จะพูดใหเราใจเย็น

ลงได แตคุณแมก็จะใหเราไดตัดสินใจเองนะวาเห็นดวยกับคําแนะนําของคุณแมหรือเปลา ”   

ครอบครัวภานุสถิตย (อาชีพพอบาน/แมบาน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอท่ีวา “ตองใช

เวลาในการคุยกันนาน ลูกเปนอะไรท่ีตองพูดจาหวานลอมมากๆ จะไมยอมเช่ือเราในทันที จะเช่ือ

เพ่ือนมากกวา หรือไมก็ฟงเราพูดมากๆ แลวก็จะโทรไปถามพ่ีเขาท่ีไปเรียนท่ีตางจังหวัดวาแบบนี้ดี

ไหม อยางไรดี ถึงจะยอมเช่ือ ตองจําจี้จําไช บอยๆ จนคิดวาลูกจะรําคาญแตก็ปลอยไมได ตองคอย

พูดคุยกับเขาอยูตลอด”   ครอบครัวผองศรี (อาชีพรบัราชการ)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณพอ

ท่ีวา “พอ กับแมจะเปนฝายพูดคุยกับลูกมากกวา เพราะลูกชายจะเปนคนไมคอยพูดมากเทาไหรนัก 

แตเขาก็จะมีความคิดเห็นเปนของตัวเองนะ หากเขาไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของเราเขาก็จะเงียบ 

ไมพูดไมแสดงความคิดเห็นอะไรตอบกลับมา ทําใหพอ กับแมรูวาเราตองใหเหตุผลกับลูกเพ่ิม ตอง

ใชวิธีโนมนาวใจลูกวาพอ กับแมเห็นวามันถูกตอง มันดีสําหรับลูก แตพอ กับแมก็จะไมตัดสินใจ

แทนลูก แตจะคอยฟงคําตอบของเขาวาเขาเห็นดวยกับความคิดเห็นของพอ กับแมหรือเปลา พอ กับ

แมจะสนับสนุนลูกในทุกๆ เรื่องท่ีเขาเอง และพอ กับแมเห็นวาดีตรงกัน เชน เรื่องเขาอยากเลนกีฬา 

เราก็มาใหกันวาลูกถนัดกีฬาอะไร พอ กับแมก็สนับสนุนเขาเต็มท่ีจนเขาไดเปนนักกีฬาประจํา

โรงเรียน”    ครอบครัวโปสมบญุ (อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณ
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แมท่ีวา “แมจะใหเขาไดตดัสินใจทําอะไรเองตลอด เพียงแตขอใหเขาไดมาปรกึษากบัเรากอน เพราะ

แมเองตองทํางานตลอดเวลา แมจงึเช่ือใจเขามาก ใหเขาไดแสดงความคดิเห็นของเขาไดเตม็ท่ี แต

หากเราเห็นวาไมถูกตองเราก็จะบอกเขาวา แบบนี้ไมดีนะ ไมควรทํา สวนใหญก็จะคลอยตาม

คาํแนะนาํของเราเสมอ”    ครอบครัวเนาสราญ (อาชีพพนกังานรฐัวสิาหกจิ)  โดยจะเห็นไดจากคํา

กลาวของคุณพอท่ีวา “ผมจะเล้ียงลูกแบบสมัยใหมนะ เปดโอกาสใหลูกอยางเต็มท่ี แตไมปลอยเขา

มากจนเกินไปคือ เราจะคอยแนะนําเสมอ ในทุกๆ เรื่องแตเขาเองก็ทําตัวดี ไมนาหนักใจอะไร เขา

รับผิดชอบดี มีอะไรเขาก็จะพูด จะถามเราเลยหากมีอะไรท่ีเขาไมเห็นดวย เราก็จะอธิบายเหตุผลให

เขาฟง และใหเขาไดตดัสินใจเอง เขากจ็ะเขาใจ”    ครอบครัวนาคสุข (อาชีพรบัราชการ)  โดยจะเห็น

ไดจากคํากลาวของคุณแมท่ีวา “แมจะพูดคุยกับลูกตลอดเลยวันนึงโทรหาลูกบอยมากสวนใหญก็จะ

คุยเลนกับลูกมากกวา เม่ือเราสนิทกันมากๆ ลูกก็จะกลาท่ีพูดกับเราไดทุกเรื่อง เราก็จะคอยแนะนํา

เขา ใหคาํปรกึษากบัเขา แลวกจ็ะถามเขาวาเขาคดิอยางไร เห็นดวยไหม หรอืทําไมถึงไมเห็นดวย แม

จะเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของเขาไดอยางเต็มท่ี หากเราไปปดกั้นเขา เขาก็จะไมเลา

อะไรใหเราฟงเลย เพราะกลัววาเราจะดวุาเขา วาเขาทําผิด  แตหากเขาไวใจเรา เช่ือใจเราแลวเราก็

สามารถแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันได โดยเราจะคอยพูดถึงส่ิงท่ีถูกตองวาควรจะทําอยางไร ”  

และครอบครัวเซียงหวอง (อาชีพพอบาน/แมบาน)  โดยจะเห็นไดจากคํากลาวของคุณแมท่ีวา “คุณ

พอเขาจะทํางานหารายไดมาใหครอบครัว แมจะเปนคนคอยดูแลลูก แมเองเรียนจบแค ป.4 จงึอยาก

ใหลูกไดเรียนสูงๆ แมไมคอยจะรูเรื่องอะไรเทาไหรกับเรื่องเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน สวนใหญลูกจะ

เปนคนโทรหาแมมากกวา แมไมคอยโทรหาเขาเทาไหรจะปลอยเขา ใหเขาไดตัดสินใจแกไขปญหา

เองหากเปนเรื่องเล็กนอย แตหากเปนเรื่องใหญๆ ก็ตองมาคุยกันปรึกษากันท่ีบาน จะไดชวยกันคิดวา

ควรจะทําอยางไรดี แตสวนใหญลูกก็จะใหความเห็นของเขาไดดี เราเห็นวาถูกตองก็ปลอยเขาใหทํา

ไปตามความคดิของเขา”    

จากผลการสัมภาษณครอบครัวกลุมตัวอยาง พบวาแตละครอบครัวมีการใชการส่ือสาร

ในรูปแบบตางๆ ปะปนกันไป ซ่ึงขึ้นอยูกับพ้ืนฐานของแตละครอบครัววามีการอบรมเล้ียงดูบุตร

แบบไหน โดยอาชีพของครอบครัวกลุมตัวอยางไมเปนตัวจํากัดรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว 

 

จากผลการสัมภาษณในดานทัศนะคติ และพฤติกรรมของครอบครัวกลุมตัวอยางท้ัง 10 

ครอบ-ครวั พบวา สมาชิกในครอบครัวสวนใหญ จะมีความถ่ีในการติดตอพูดคุยกับคนในครอบครัว

ทุกวันๆ ละประมาณ 2 – 3 ครั้ง ในชวงเวลาตอนเย็น หลังจากท่ีบุตรเลิกเรียนแลว  โดยครอบครัว

สวนใหญคิดวาการติดตอส่ือสารภายในครอบครัวมีความสําคัญมาก เชน ครอบครัวภานุสถิตย คุณ
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พอกลาววา “มีความสําคัญมาก ตองพูดคุยกันทุกวัน มีปญหาอะไรก็ปรึกษากัน สวนใหญจะคุยกัน

เวลาทานขาวเย็น หรือเวลาดูทีวีก็จะคุยกัน ถามกันวาวันนี้เปนอยางบางมีอะไรไหม”   

ครอบครัวผองศรี คุณพอกลาววา “สําคัญ เพราะการพูดคุยเปนการส่ือสารใหแตละคนรู

วาความตองการของแตละคนคอือะไร การมองเพียงอยางเดยีวไมสามารถทําใหรูไดวาตองการอะไร

ตองพูดดวยถึงจะเขาใจตรงกันได สวนใหญจะคุยกันตอนเย็นเวลาทานขาว” 

ครอบครัวสุดแสง ลูกกลาววา “มีความสําคญั เพราะบางทีเรามีปญหาอะไรเรากส็ามารถ

ปรึกษากับทานได บางทีเราก็ไมแนใจในการตัดสินใจถาเราไดปรึกษาทานจะทําใหเราม่ันใจไดมาก

ขึ้นวาควรจะทําอยางไรกับปญหานี้ดี หรือทําแบบนี้ถูกตองแลว” 

 

ซ่ึงครอบครัวสวนใหญก็เห็นวาโทรศัพทมือถือชวยใหการพูดคุย และติดตอส่ือสารกับคนใน

ครอบครัว สะดวกรวดเร็วขึ้น เชน ครอบครัวสุดแสง คุณพอกลาววา “สะดวกมาก ถาไมมี

โทรศัพทมือถือคงจะลําบากหากตองการจะติดตอกับลูก เราจะไมสามารติดตอกับเขาไดเลยวาตอนนี้อยู

ท่ีไหนแลว ทําอะไรอยู จะถึงบานกี่โมง ในกรณีครอบครัวนี้คือ คุณแมของลูกจะแยกกันอยูไมไดอยู

ดวยกัน แมเขาจะอยูตางจังหวัดก็ถือวาสะดวกขึ้น” 

ครอบครัวผองศรี คุณพอกลาววา “มันคลองตัวมาก ในสภาพปจจุบันการจะใชรถเพ่ือวิ่ง

ไปหากันในแตละครั้งมันจะไมทันการ” 

 

โดยครอบครัวสวนใหญมีการใชโทศัพทมือถือในการพูดคุย ปรึกษา และแกไขปญหา

ของครอบครัวในเรื่องท่ีตองการทราบผล หรือคําตอบในทันที หากเปนปญหาท่ีใหญๆ หรือตองใช

เวลาในการพูด หรือปรึกษานานก็จะกลับมาคุยกันท่ีบาน  เชน  ครอบครัวนาคสุข คุณแมกลาววา 

“สวนใหญจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือพูดคุยในเรื่องท่ัวๆ ไป ไมถึงกับเปนปญหาอะไร จะเปนเรื่องการ

เดินทาง หรือวาเราอยากรูวาตอนนี้ลูกอยูไหน ทําอะไรอยู อยูกับใคร จะเปนประมาณนี้มากกวา ถา

เปนปญหาจริงๆ ก็จะมาคุยกันท่ีบานมากกวา” 

ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “เปนปญหาท่ีตองตัดสินใจเลย รอไมไดก็จะโทร

คุยกัน เชน เรื่องลูกโทรมาขออนุญาตไปทานขาวกับเพ่ือนหลังเลิกเรียน , เรื่องใหชวยตัดสินใจเลือก

ซ้ือของยี่หออ่ืนแทนหากของท่ีส่ังไวยี่หอนั้นไมมีสวนใหญจะเปนของกินของใชเล็กๆนอยๆท่ีหมด

กะทันหัน” 

ครอบครวัเนาสราญ คณุพอกลาววา “สวนใหญจะพูดคุยกันตัวตอตัวมากกวา ยกเวนเรื่อง

ท่ีตองการรูทันทีถึงจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรถาม” 
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สมาชิกในครอบครัวสวนใหญ ใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุย เพ่ือสรางความรกั ความ

เขาใจกับคนในครอบครัว เชน ครอบครัวนาคสุข คุณแมกลาววา “ใช แคเราโทรหาลูกก็ถือวาเปน

การบอกเขาวาเราเปนหวงเขาแลว” 

ครอบครัวเซียงหวอง ลูกกลาววา “ใช  ไมกลาบอกรกัแมตรงๆ กโ็ทรบอกแทน (เขนิ)  

อยากทําใหประหลาดใจ” 

ครอบครัวชัยมงคล ลูกกลาววา “ใช โทรทุกวันถามเรื่องสุขภาพของคุณแมมากท่ีสุด เชน

ทานยาหรือยัง วันนี้เปนไงบางเพราะคุณแมมีโรคประจําตัว อยางนอยทานจะไดรูวาเราหวงทานอยู

เสมอ” 

สวนครอบครวัโปสมบุญ  ครอบครัวเลิศรัตนชัย และครอบครัวภานุสถิตย มีความเห็นท่ี

แตกตางออกไป คือ เห็นวาโทรศัพทมือถือเปนแคอุปกรณเสริมเทานั้น ไมสามารถใชเพ่ือสรางความ

รัก ความเขาใจกับคนในครอบครัวได การพูดคุยกันตัวตอตัว จะมีผลมากกวา ไดเห็นหนาเห็นตากัน 

ไดสังเกตกริยาทาทางของคูสนทนาดวยวามีความรูสึกเชนไร โทรศัพทมือถือไมสามารถชวยได เชน 

ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “ไม เพราะเรื่องท่ีคุยกันทางโทรศัพทมือถือ เปนเรื่องท่ัวๆ ไป

มากกวา การพูดคุยกันท่ีบานตอตัวจะดีกวา ไดเห็นหนากัน ใชเวลาในการพูดไดนานมากกวา และยัง

สังเกตอาการของลูกไดดวย” 

 

สมาชิกในครอบครัวสวนใหญมีการใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุยกับคนในครอบครัว

แทนการพุดคุยกันตอหนา (ตัวตอตัว) ในโอกาสท่ีไมไดอยูดวยกันในขณะนั้น เชน ครอบครัวโปสม

บุญ คุณแมกลาววา “เวลาไมไดอยูดวยกัน เชน ตอนลูกไปโรงเรียน ไปติวหนังสือบานเพ่ือน ไปเท่ียว

นอกบาน” 

ครอบครัวเซียงหวอง คุณแมกลาววา “เวลาลูกไมอยูกับเรา เชนไปโรงเรียน หรืออยูนอก

บานก็จะใช” 

ครอบครัวชัยมงคล ลูกกลาววา “เวลาไมไดอยูกับพอ แม ออกไปนอกบานก็จะใช

โทรศัพทในการติดตอ บางครั้งก็จะโทรขออนุญาตไปเท่ียวกับเพ่ือน เพราะไมกลาบอกตรงๆ ออกมา

แลวคอยโทรขออนุญาตจะกลากวา” 

 

ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวสวนใหญเห็นวาอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหตองหันมาใชโทรศัพท

มือ-ถือในการติดตอส่ือสาร แทนการพบปะกันในครอบครัว คอื เรือ่งของเวลา และสถานท่ี เชน

ครอบครัวภานุสถิตย คุณพอกลาววา “เวลาไมไดอยูดวยกันถึงจะใชโทรศัพทมือถือ” 
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ครอบครวัเนาสราญ คณุพอกลาววา “อุปสรรคสําคัญท่ีตองใชโทรศัพทมือถือแทนการ

คุยกันตอตัว คือเวลาไมไดอยูดวยกันถึงจะใช” 

 

สมาชิกในครอบครัวสวนใหญใชโทรศัพทมือถือเพ่ือขอคําปรึกษากับคนทางบานใน

เรื่องปญหามากท่ีสุด เชน ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “สวนใหญจะเปนเรื่องปญหาท่ี

เรงดวน เชน เรื่องเขาขออนุญาตกลับบานชากวาปกติเพราะจะไปทําการบานท่ีบานเพ่ือน  เรื่องขอ

อนุญาตลงช่ือเขารวมโครงการของทางโรงเรียนท่ีตองลงช่ือภายในวันนั้นเลยลูกก็จะโทรมาถามวา

อนุญาตไหมจะไดลงช่ือรวมกับเพ่ือนๆ เลย ถึงจะใชโทรศัพทมือถือ แตถาเปนปญหาท่ีตองใชเวลา

คุยนานๆ หรือเรื่องใหญๆ ก็จะคุยท่ีบานมากกวาโทรคุยจะเปลือง” 

ครอบครัวภานุสถิตย คุณพอกลาววา “สวนใหญจะเปนปญหานะ แตก็จะไมใชปญหา

สําคัญอะไร เชน ตองการทราบวาวันนี้จะกลับถึงกี่โมง จะแวะไปไหนกับเพ่ือน ทําอะไรอยูเปนตน 

ปญหาสําคัญจะมาคุยกันท่ีบาน เชน ปรึกษากันเรื่องการเรียน การคบเพ่ือนเปนตน มันเปนเรื่อง

ละเอียดออนตองคอยๆ พูดใหเขาใจ ตองใชเวลาคุยนาน” 

ครอบครวัเนาสราญ ลูกกลาววา “สวนใหญจะเปนเรื่องปญหา เวลาตัดสินใจอะไรไมได 

เชนเวลาจะซ้ือของ เลือกซ้ือเครื่องสําอางคกจ็ะโทรถามคณุแมวายี่หอนี้ดีไหม” 

ครอบครัวสุดแสง ลูกกลาววา “สวนใหญจะเปนเรื่องปญหามากกวา เชนโทรไปปรึกษา

ปญหากับแม เชน เรื่องวันนี้ทะเลาะกับพอเรื่องโทรศัพทคุยกับเพ่ือน  เรือ่งวชิาภาษาอังกฤษท่ีอาจารย

เขมงวดกับเรามาก และก็มีเรื่องอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไปมีอะไรก็จะโทรไปเลาใหแมฟงคุยเลนก็มีบาง คิดถึง

อะไรประมานเนี้ย” 

 

ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวสวนใหญคิดวาโทรศัพทมือถือมีสวนชวยทําใหครอบครัวอบอุน

ขึ้นได เชน ครอบครัวศรีอุทัย คุณแมกลาววา “คิดวาทําใหอบอุนขึ้นนะ เชน บางทีมีการงอนกัน ก็จะ

มีการโทรไปงอกันบาง แตไมบอย เพราะสวนใหญ จะคุยกันรูเรื่องแลว” 

ครอบครัวนาคสุข คุณแมกลาววา “ชวยได แตไมใชเหตุหลักท่ีทําใหครอบครัวอบอุน ได

อยูดวยกัน พูดคุยกันจะทําใหอบอุนไดมากกวา” 

สวนครอบครัวเลิศรัตนชัย และครอบครัวผองศรี มีความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป เชน 

ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “มองได 2 แง ๆ แรกทําใหการติดตอไดสะดวกขึ้นก็อาจมอง

ไดวาชวยใหครอบครัวอบอุนขึ้นไดแตไมใชประเด็นหลัก  แงท่ีสองเรื่องคาใชจายหากลูกใชมาก

เกินไปก็ตองมีการมาคุยกันเรื่องคาใชจายก็เปนปญหาอีก” 
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ครอบครัวผองศรี คุณพอกลาววา “ขึ้นอยูท่ีลักษณะการใชมากกวา คือ คําพูด เชนพูดใน

เรื่องท่ีไมเกิดประโยชน พูดแบบติเตียนกัน ตําหนิกัน มันก็ไมเกิดประโยชน” 

 

และสมาชิกในครอบครัวสวนใหญเห็นวาโทรศัพทมอืถือไมมีสวนทําใหความสัมพันธ

ในครอบครัวลดลงได เชน ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “ไม เพราะลักษณะบางครอบครวั

จะไมเหมือนกัน เขาใชโทรศัพทมือถือเพราะ ไมคอยไดเจอหนากัน การพูดคุยกันตัวตอตัวก็จะลดลง 

ความสัมพันธภายในครอบครัวก็ลดลงไปดวย โทรศัพทมือถือเปนสวนชวยมากกวา ความสัมพันธ

ภายในครอบครัวจะลดลงได เพราะสาเหตุใหญท่ีไมไดเจอหนา และพูดคุยกันมากกวา” 

ครอบครัวผองศรี คุณพอกลาววา “ไมมีสวนทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงเลย 

เพราะความสัมพันธในครอบครัวท่ีดีเรามีอยูแลว มีแตสวนเสริมมากกวา และทําใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้นกวาเดิม” 

ครอบครัวนาคสุข คุณแมกลาววา “ขึ้นอยูกับเนื้อหาท่ีพูดมากกวา หากเราพูดดวุาเขา กจ็ะ

ทําใหความสัมพันธลดลงได หากพูดกันธรรมดา โทรศัพทมือถือก็ไมใชเหตุท่ีทําใหความสัมพันธใน

ครอบครัวลดลงได โทรศัพทมือถือเปนแคส่ือเทานั้น” 

สวนครอบครัวสุดแสง มีความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป คือ คุณพอกลาววา “ทําให

ความสัมพันธในครอบครัวนอยลงไป เพราะในขณะท่ีเราใชกันภายในครอบครัวแลว ลูกก็มีการ

ติดตอกับคนอ่ืนดวย เชนเพ่ือน ก็ทําใหเราไมคอยไดคุยกัน ลูกเลิกเรียนมาก็คุยแตโทรศัพท 2 – 3 

ช่ัวโมง บางทีก็โทรคุยกับเพ่ือนจนดึก ขอเสียของโทรศัพทมือถือก็คือ เขาไมไดคุยกับเรา แตกับไป

คุยกับเพ่ือนนานๆ ทําใหเราไมมีเวลาคุยกัน ทําใหเราหางกันเหมือนกัน ถาไมเอาโทรศัพทมือถือ

ออกมาจากหองจะไมยอมเลิกคุยซะที การส่ือสารมันดีจนทําใหครอบครัวไมไดคุยกัน เพราะมัวแต

ใชเวลาไปคุยกับเพ่ือนมากกวา” 
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บทที่ 5 

 

สรุปการวิจัย วิเคราะหผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “การส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือ”  มุงเพ่ือศึกษาถึงผลของ

การส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัวไทย  และศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของ

สมาชิกในครอบครวัไทยในการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

การวิจัยครั้งนี้ ไดใชท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research)  จํานวน 400 ตัวอยาง 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) จํานวน 10 ครอบครัวโดยการสัมภาษณเจาะลึก 

 

ผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัวไทย 

 

จากกลุมตัวอยางของการวิจัย จํานวน 400 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุม

ผูปกครองนักเรียน จํานวน 200 คน และกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 200 คน  เกบ็ตวัอยางจากการแจกแบบสอบถามในชวงเดอืน กมุภาพันธ 

2548  และสัมภาษณกลุมตัวอยางจากกลุมครอบครัว จํานวน 10 ครอบครวั แบงตามกลุมอาชีพของ

ผูปกครอง กลุมละ 2 ครอบครวั ไดแกอาชีพรบัราชการ, พนกังานรฐัวสิาหกจิ, ธุรกิจเอกชน, เจาของ

ธุรกิจ และพอบาน/ แมบาน  ในชวงเดอืน มีนาคม 2548 โดยการโทรศัพทนัดเวลาลวงหนา 
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สรุปผลการวิจัย 

 

ขอมูลปจจัยภูมิหลัง กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 200 คน  เปนผูชายมากกวาผูหญิง คิด

เปนรอยละ 54.5 และ 45.5 ตามลําดบั  อายุโดยเฉล่ีย 16 ป  มีอายุระหวาง 15 – 17 ป คิดเปนรอยละ 

75.5  เปนลูกคนโต คิดเปนรอยละ 52.5  มีพีน่องเพศชาย จาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 70.2  มีพ่ีนอง

เพศหญงิ จาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 43.5  มีศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 39.0  พัก

อาศัยอยูกับพอ แล00  ะแม คิดเปนรอยละ 70.0  ใชโทรศัพทมอืถือมานาน 3 ป คิดเปนรอยละ 27.5 

  

ขอมูลปจจัยภูมิหลัง กลุมตัวอยางผูปกครอง จํานวน 200 คน เปนผูหญิงมากกวาผูชาย 

คิดเปนรอยละ 120.00 และ 80.00 ตามลําดับ  อายุโดยเฉล่ียคือ 47 ป มีอายุระหวาง 41 – 48 ป คิดเปน

รอยละ 48.0  สถานภาพการสมรสคอื แตงงาน และอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 78.5  จํานวนปท่ี

แตงงานมาโดยเฉล่ีย 18  ป แตงงานมาระหวาง 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 54.5  มีบตุร 2 คน คิดเปน

รอยละ 42.5  มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 34.0  มีอาชีพ พอบาน / แมบาน คิดเปน

รอยละ 24.5  คูสมรสมีอาชีพเจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 30.0  พักอาศัยกันตามลําพังสามี ภรรยา 

และลูก คิดเปนรอยละ 70.0  มีรายไดตอเดือนโดยเฉล่ียประมาณ 15,000 บาทขึน้ไป  คิดเปนรอยละ 

50.5  มีการใชโทรศัพทมอืถือมานาน 3 ป คิดเปนรอยละ 22.5  

 

ผลการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือโดยแบงเปน 

พฤติกรรมการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ พบวานักเรียน เม่ือวานนี้ไดพูดคุยทาง

โทรศัพทมอืถือกบัคนในครอบครวัมากกวาไมไดติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนใน

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 78.0 และ 22.0 ตามลําดบั  มีการติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับพอ / 

แม คิดเปนรอยละ 84.6  ในชวง 7 วันท่ีผานมามีการพูดคุยหรือ ติดตอทางโทรศัพทมือถือกับคนใน

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 94.5  โดยติดตอถึงพอ แม คิดเปนรอยละ 84.1  โดยปกติมีการพูดคุยทาง

โทรศัพทมือถือกับพอ แมเปนประจําทุกวัน (บางวนัมากกวา 1 ครั้ง) คิดเปนรอยละ 31.5  พอ แมจะ

เปนผูโทรไปหากอน คิดเปนรอยละ 60.5  จะโทรถึงพอ แมบอย คิดเปนรอยละ 80.5  ใชเวลาในการ

พูดคุยประมาณ 1 – 3 นาที คิดเปนรอยละ 69.5   เรื่องท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคนในครอบครัว

เปนเรือ่งการเดนิทางของตวัเอง คิดเปนรอยละ 68.5  สาระท่ีพูดคุยทางโทรศัพทมอืถือเพ่ือแจงเรื่อง

การกลับบานผิดเวลา คิดเปนรอยละ 61.0  ภายหลังท่ีโทรศัพทพูดคุยกับคนในครอบครัวแลวรูสึกวา

คลายความวติกกงัวลไปได คิดเปนรอยละ 36.0  มักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับพอ แม

ชวง 16.01 – 20.00 น. คิดเปนรอยละ 68.5  ใชโทรศัพทมอืถือในสภาพการณท่ีรูสึกตองการความ
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คิดเห็นจากพอ แม คิดเปนรอยละ 30.5  สาเหตุจากไมมีธุระอะไรท่ีทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือ

โทรถึงคนในครอบครัวทุกวัน คิดเปนรอยละ 76.5  มีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือต่ํา

กวา 300 บาท คิดเปนรอยละ 37.5  พอ แมจะเปนผูจายคาใชโทรศัพทมือถือให คิดเปนรอยละ 57.5  

มีความเห็นเฉยๆ ตอการใชโทรศัพทมอืถือวามีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได คิด

เปนรอยละ 44.5  ไมเคยสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม คิดเปนรอยละ 51.5  

เรื่องท่ีสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม เปน เรื่องอ่ืนๆ เชน คาํอวยพรตาม

เทศกาลตางๆ คดิเปน รอยละ 58.5  เนื้อหาท่ีสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงพอ แม 

เพ่ือแจงขอความเรื่องความหวงใย เชนคิดถึง เปนตน คิดเปนรอยละ 28.7 

 

พฤติกรรมการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ พบวาผูปกครอง  เม่ือวานนี้ไดพูดคุยทาง

โทรศัพทมอืถือกบัคนในครอบครวัมากกวาไมไดติดตอพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนใน

ครอบครัว คิดเปน รอยละ 74.0 และ 26.0 ตามลําดบั  โดย ใชโทรศัพทมือถือติดตอถึงบุตร คิดเปน

รอยละ 93.2  ในชวง 7 วันท่ีผานมามีการพูดคุยหรือ ติดตอทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 91.0  โดยติดตอถึงบุตร คิดเปนรอยละ 84.6  โดยปกติมีการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ

กับบุตรเปนประจําทุกวัน (บางวนัมากกวา 1 ครั้ง) คิดเปนรอยละ 30.0  ตัวผูปกครองเองจะเปนผู

โทรไปหาคนในครอบครัวกอน คิดเปนรอยละ 72.0  จะโทรถึงบุตรบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.0  

ใชเวลาในการพูดคุยประมาณ 1 –3 นาที คิดเปนรอยละ 65.0  เรื่องท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับคน

ในครอบครัวเปนเรื่องการเดินทาง คิดเปนรอยละ 43.5  สาระท่ีพูดคุยทางโทรศัพทมอืถือเพ่ือแจง

ขาวการกลับบานผิดเวลาของบุตร คิดเปนรอยละ 65.0  ภายหลังท่ีโทรศัพทพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวแลวรูสึกวาคลายความวิตกกังวลไปได คิดเปนรอยละ 67.5  มักพูดคุย หรือติดตอทาง

โทรศัพทมือถือกับบุตรบอยท่ีสุดชวง 16.01 – 20.00 น. คิดเปนรอยละ 75.0  สภาพการณท่ีรูสึกเปน

หวงบุตรจนอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรมาก คิดเปนรอยละ 38.0  สาเหตุจากไมมีธุระอะไรท่ี

ทําใหไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัวทุกวัน คิดเปนรอยละ 68.5  มีคาใชจายตอ

เดือนในการใชโทรศัพทมือถือต่ํากวา 500 บาท คิดเปนรอยละ 59.5  เห็นดวยวาการใช

โทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได คิดเปนรอยละ 51.5  ไมเคยสง

ขอความมากกวาเคยสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตร คิดเปนรอยละ 81.5  เรื่องท่ี

สงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรเปนเรื่องสุขภาพของบุตร คิดเปนรอยละ 54.1  

เนื้อหาท่ีสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรเพ่ือแจงขอความเรื่องความหวงใย เชน

คิดถึง เปนตน คิดเปนรอยละ 37.8 
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รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวจากกลุมตัวอยาง ท้ังกลุมผูปกครอง และนักเรียน มี

รปูแบบการส่ือสารภายในครอบครวัแบบเปดเสร ี (Pluralistic) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสวนใหญแลวจะมี

พฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับเด็ก ใหเด็กไดรูจักพัฒนาความคิดเห็นของตนเอง ใหรูจักมี

ความคิดใหมๆ กลาแสดงออก กลาตัดสินใจดวยตนเองไดอยางเต็มท่ีโดยไมตองหวงพะวงติดยึดอยู

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม และประเพณีมากนัก  คิดเปนรอยละ 29.32 และ 26.97 ตามลําดบั 

 

จากการสัมภาษณครอบครัวกลุมตัวอยาง  พบวา  ครอบครัวกลุมตัวอยางมีลักษณะการ

ส่ือสารภายในครอบครัวท่ีเปนการส่ือสารระหวางบุคคล โดยจะมีการส่ือสารแบบตัวตอตัวมากกวา

จะใชการส่ือสารแบบผานส่ือ คือโทรศัพทมือถือ เพราะการส่ือสารกันตอตัวจะไดสังเกตคูสนทนา

ไดวามีความรูสึก และคิดอยางไรตอเรื่องท่ีสนทนา บางเรื่องก็ตองใชเวลานาน เชน ปญหาเรื่องการ

เรียนของลูก การคบเพ่ือน ท่ีพอ แม ตองอาศัยเวลาในการอธิบายเพ่ือทําความเขาใจกัน และโนมนาว

จิตใจลูกใหเห็นวาส่ิงท่ีพอ แมแนะนําเปนส่ิงท่ีถูกตอง แตก็จะใหลูกตัดสินใจเองวาจะเห็นดวยกับ

ความคดิของพอ แมหรอืไม ตวัอยางเชน ครอบครวัเนาสราญ คณุพอกลาววา “สวนใหญจะพูดคุยกัน

ตัวตอตัวมากกวา ยกเวนเรื่องท่ีตองการรูทันทีถึงจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรถาม” 

ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “สวนใหญจะเปนเรื่องปญหาท่ีเรงดวน เชน เรื่อง

เขาขออนุญาตกลับบานชากวาปกติเพราะจะไปทําการบานท่ีบานเพ่ือน, เรื่องขออนุญาตลงช่ือเขา

รวมโครงการของทางโรงเรียนท่ีตองลงช่ือภายในวันนั้นเลยลูกก็จะโทรมาถามวาอนุญาตไหมจะได

ลงช่ือรวมกับเพ่ือนๆ เลย ถึงจะใชโทรศัพทมือถือ แตถาเปนปญหาท่ีตองใชเวลาคุยนานๆ หรือเรื่อง

ใหญๆ ก็จะคุยท่ีบานมากกวาโทรคุยจะเปลือง”   

สวนเรื่องเนื้อหาท่ีคุยกันทางโทรศัพทมือถือจะเปนเรื่องส้ันๆ เชน ตอนนี้อยูท่ีไหนแลว 

อีกกี่นาทีเจอกันท่ีหนาโรงเรียน เนื้อหาท่ีจะสนทนากันเพ่ือกระชับ หรือเพ่ิมความสัมพันธกันภายใน

ครอบครัวนั้น จะเปนการพูดคุยกันตัวตอตัวมากกวาท่ีจะไดจากการพูดคุยกันทางโทรศัพทมือถือ 

โทรศัพทมือถือเปนเพียงเครื่องมือการส่ือสารท่ีเปนองคประกอบรองของการเพ่ิมความสัมพันธ

ภายในครอบครัวเทานั้น หากภายในครอบครัวไมมีพ้ืนฐานของการส่ือสารกันภายในครอบครัวท่ีดี

พอ โทรศัพทมือถือก็เปนเพียงเครื่องมือการส่ือสารท่ีส่ือขอมูลธรรมดาเทานั้น ตัวอยางเชน 

ครอบครัวเลิศรัตนชัย คุณพอกลาววา “ไม เพราะลักษณะบางครอบครวัจะไมเหมือนกนั เขาใช

โทรศัพทมือถือเพราะ ไมคอยไดเจอหนากัน การพูดคุยกันตัวตอตัวก็จะลดลง ความสัมพันธภายใน

ครอบครัวก็ลดลงไปดวย โทรศัพทมือถือเปนสวนชวยมากกวา ความสัมพันธภายในครอบครัวจะ

ลดลงได เพราะสาเหตุใหญท่ีไมไดเจอหนา และพูดคุยกันมากกวา ”  แตดวยคุณสมบัติท่ีดีของ

โทรศัพทมือถือ ก็ทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลงไปได ตัวอยางเชน ครอบครัวสุดแสง 
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มีความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป คือ คุณพอกลาววา “ทําใหความสัมพันธในครอบครัวนอยลงไป 

เพราะในขณะท่ีเราใชกันภายในครอบครัวแลว ลูกก็มีการติดตอกับคนอ่ืนดวย เชนเพ่ือน ก็ทําใหเรา

ไมคอยไดคุยกัน ลูกเลิกเรียนมาก็คุยแตโทรศัพท 2 – 3 ช่ัวโมง บางทีก็โทรคุยกับเพ่ือนจนดึก ขอเสีย

ของโทรศัพทมือถือก็คือ เขาไมไดคุยกับเรา แตกับไปคุยกับเพ่ือนนานๆ ทําใหเราไมมีเวลาคุยกัน ทํา

ใหเราหางกันเหมือนกัน ถาไมเอาโทรศัพทมือถือออกมาจากหองจะไมยอมเลิกคุยซะที การส่ือสาร

มันดีจนทําใหครอบครัวไมไดคุยกัน เพราะมัวแตใชเวลาไปคุยกับเพ่ือนมากกวา”  

หากจะสรุปผลของการส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือแลวจะพบวา ผลดี

ของการใชโทรศัพทมือถือก็ทําใหสมาชิกในครอบครัวสามารถติดตอกันไดตลอดเวลา ไมวาจะอยูท่ี

ไหนกส็ามารถตดิตอกนัได สามารถแสดงความรกั ความเปนหวง ผานทางโทรศัพทมือถือได 

โทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือการส่ือสารท่ีเปนองคประกอบรองจากการส่ือสารระหวางบุคคล ท่ีมี

การพูดคุยกันตัวตอตัวท่ีจะไดผลดีกวาการส่ือสารผานส่ือตางๆ หากการส่ือสารกันภายในครอบครัว

ไมดี มีความไมเขาใจกันภายในครอบครัวอยูกอนแลว โทรศัพทมือถือก็ไมสามารถเขาไปเพ่ิม

ความสัมพันธภายในครอบครัวได ครอบครัวท่ีดีตองมีพ้ืนฐานมาจากการอบรมเล้ียงดูลูก และการ

เอาใจใส การส่ังสอนลูกเปนหลัก การส่ือสารกันถึงจะไดผลท่ีดี สวนผลเสียของการส่ือสารผาน

โทรศัพทมือถือตอครอบครัวก็คือ คุณสมบัติของโทรศัพทมือถือ ท่ีสะดวก และมีการติดตอส่ือสารท่ี

รวดเร็ว ไมจํากัดเวลา และสถานท่ี คือ หากใชเทคโนโลยีในทางท่ี ไมถูกตองหรอืไมเหมาะสม กบั

สถานการณ เทคโนโลยีก็อาจจะทําลายความสัมพันธภายในครอบครัว เชน ลูกกลับมาจากโรงเรียน

ก็เอาแตเขาหองตัวเองและใชโทรศัพทมือถือคุยกับเพ่ือนมากกวา การพูดคุยกันกับพอ แม ก็ทําให

ครอบครัวหางเหินกันออกไป มีปญหาอะไรก็ไมไดคุยกัน จะไดแตคําแนะนําของเพ่ือนเทานั้น ไมได

คําแนะนําอีกแงมุมของพอ แม ซ่ึงอาจทําใหลูกตัดสินใจไปในทางท่ีไมถูกตองได 
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อภิปรายผล 

 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสถาบันครอบครัว”  

พบผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือของกลุมตัวอยางซ่ึงสะทอนถึงรูปแบบการส่ือสาร 

รูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ทัศนะคติ พฤติกรรมการใช  และคนพบปจจัยสําคัญท่ีบงช้ีถึง

ประสิทธิผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวซ่ึง

สามารถอภปิรายไดดงันี ้

การวิจัยครั้งนี้พบวาพฤติกรรมการส่ือสารของสมาชิกในครอบครัว มีการส่ือสารแบบ

การส่ือสารระหวางบุคคล เปนการส่ือสารแบบผานส่ือ ซ่ึงหมายถึงโทรศัพทมือถือ และตัวกลุม

ตัวอยางเองสามารถเปนท้ังผูรับสาร และผูสงสารในเวลาเดียวกันในการสนทนาทางโทรศัพทมือถือ

ครั้งนั้นได ซ่ึงตรงกับทฤษฎีของ แมคครอสกี ลาสันและแนปป  ท่ีกลาววา “มนุษยเปนท้ังแหลงสาร 

และผูรับสารสลับกันไปเม่ืออยูในสถานการณการส่ือสารระหวางบุคคล”   

สวนลักษณะสารในการส่ือสารระหวางบุคคล แมคครอสกี ลาสันและแนปป  กลาววา 

“สารในความหมายของการส่ือสารระหวางบุคคลนี้มีขอบเขตจํากัดเพียงสารท่ีตองมีคนถายทอดเพ่ือ

แลกเปล่ียนจากบุคคลหนึ่งไปสูคูส่ือสารเทานั้น”  งานวิจัยครั้งนี้พบวาสารท่ีกลุมตัวอยางส่ือสารถึง

กันนั้นเปนการแลกเปล่ียนจากตัวผูสงสารไปยังคูส่ือสารเทานั้น เพราะเปนการพูดคุยกันทาง

โทรศัพทมือถือท่ีมีการพูดคุยกันเพียงแค 2 คนเทานั้น โดยสารท่ีส่ือสารผานทางโทรศัพทมือถือนั้น 

ใชท้ังวัจนสาร คือ การพูดคุยกันทางโทรศัพทมือถือซ่ึงรวมถึงการสงขอความผานโทรศัพทมือถือ 

(SMS) ดวย ผลการวิจัยพบวาสมาชิกในครอบครัวไมนิยมสงขอความผานโทรศัพทมือถือ ( SMS) 

และอวัจนสาร คือ เรื่องของปริภาษา ไดแก การใชน้ําเสียง หรืออารมณของเสียงซ่ึงรวมไปถึง

คณุภาพ ความดงั ความถ่ี การเนน การเวนชวงจงัหวะ และการออกเสียงตางๆ ท่ีไมใชคาํพูด หรอื

ถอยคาํโดยตรง เชน การถอนหายใจ การทอดเสียง การเงียบ เปนตน 

สมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้พบวา มีลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารท่ี

เปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาได ใหลูกสามารถพูด และตัดสินใจทําใน

ส่ิงท่ีคิดวาถูกตองแลว โดยไมตองกังวลวาพอ แมจะไมเห็นดวยกับการตัดสินใจ แตก็จะใหลูกรับฟง

ความคิดเห็น คําแนะนําจากพอ แมไปดวยประกอบการตัดสินใจ แตไมถึงกับเปนการบีบบังคับลูก 

ซ่ึงตรงกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรี ตามแนวคิดของ J.M. Mcleod, S.H. -

Chaffee and D.B. Wackman (1973)  ท่ีแบงรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวเปน 4 ลักษณะ 

คอื แบบปลอยปละ, แบบปกปอง, แบบเปดเสร ีและแบบประนปีระนอม   
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การใชโทรศัพทมือถือเพ่ือส่ือสารกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ไดแก พอ แม และลูก 

ในงานวิจัยนี้ พบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะท่ีเปนพวกม่ันใจ รูสึกเทห  มีการเดินทาง และพูดคุยบอย 

มักจะลังเลหากไมไดเปดโทรศัพทมือถือ หรือลืมไมไดนําติดตัวมาดวย ซ่ึงลักษณะการใช

โทรศัพทมอืถือแบบนีต้รงกบัประเภทของผูใชโทรศัพทมอืถือแบบ The Swift Talker (นกนางแอน

ชางพูด) ตามแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี ของ Sadie Plant (2003) ท่ีไดแบง

ประเภทของผูใชโทรศัพทมือถือเปน 6 ประเภท คอื 1. The Swift Talker (นกนางแอนชางพูด), 2. 

The Solitary Owl (นกฮูกเก็บตัว), 3. The Calm Dove (นกพิราบรกัสงบ), 4. The Chatlering 

Sparrow (นกกระจอกปากมาก), 5. The Noisy Starling (นกสตารล่ิง เอะอะ) และ 6. The Flashy 

Peacock (นกยูง)  ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา เม่ือสมาชิกในครอบครัวมีการส่ือสารแบบม่ันใจ และลืม

โทรศัพทมือถือไมได จึงสรุปไดวาสมาชิกภายในครอบครัวจะสามารถติดตอถึงกันไดตลอดเวลา 

เปนผลใหสมาชิกในครอบครัวรูสึกวาไดอยูใกลชิดกันตลอดเวลา หากคิดถึง หรือตองการคําปรึกษา

ก็สามารถใชโทรศัพทมือถือติดตอถึงกันไดเลย และยังสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม ของ เสถียร เชยประทับ  (2531) ท่ีกลาววา “การส่ือสารมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงเนื้อหาของการส่ือสาร คือ ส่ิงท่ีมนุษยใชติดตอกัน การไหลของขาวสาร

จะกําหนดทิศทาง และความเร็วในการเปล่ียนแปลงสังคม ” เม่ือนําลักษณะการใชโทรศัพทมือถือนี้

มาเปรียบเทียบกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม ตามแนวคิดของ Alex Inkeles and 

David H. Smith (1974)  แลวพบวา การใชโทรศัพทมือถือ ของสมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับการใชโทรศัพทมือถือมาก โดยจะเห็นไดจากผลวิจัยของ ศศิธร อิทธานุเวติน (2537) 

ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี และแนวโนมการใช ”  ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชไดแก ความจําเปนทางธุรกิจ ความสะดวกในชีวิตสวนตัว 

การแกปญหาฉกุเฉนิ ประหยดัเวลาในการเดนิทาง สะดวกในการพกพา การตดิตอฉบัไว และมีความ

พึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีพบวาพึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมากมีถึงกวารอยละ 90 และ

เนื่องดวยคุณสมบัติของโทรศัพทมือถือท่ีประหยัดเวลาในการเดินทางเพ่ือท่ีจะตองเดินทางไปพูดคุย

กันตัวตอตัว สามารถรูผลของการสนทนาในครั้งนั้นไดทันที จึงเปนท่ียอมรับ และนิยมใชกันมาก 

ไมวาจะเปนเรื่องของธุรกิจ การงาน เพ่ือน หรือแมกระท่ังเพ่ือความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัวดวย 

โทรศัพทมือถือไดเปล่ียนการส่ือสารตัวตอตัวในแบบเกา ใหรวดเร็วมากขึ้น และมีผลตอการดํารงค

ชีวิตประจําวันของสมาชิกในครอบครัวอยางมากในปจจุบันนี้ 

และเม่ือโทรศัพทมือถือมีผลตอการดํารงคชีวิตประจําวันของสมาชิกในครอบครัว

ปจจุบันนี้มากขึ้น ก็ยังคงสงผลใหความเปนสวนตัวของผูใชโทรศัพทมือถือลดลงไปดวย แตจาก

ผลการวิจัยพบวา สมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยางเต็มใจท่ีจะมี และใชโทรศัพทมือถืออยางเปดเผย
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ไมรูสึกวาขาดความเปนสวนตัวของตัวเองไป กลับรูสึกวาหากไมมีโทรศัพทมือถือจะรูสึกขาดอะไร

ไปสักอยางในการดํารงคชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสาร ของ 

กาญจนา แกวเทพ  (2545) ท่ีกลาววา “ความเปนสวนตัวของปจเจกชนไดลดนอยลง ท้ังนี้เพราะ

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถทะลุทะลวงขอบเขตของความเปนสวนตัวเขามาได 

เชน การใชโทรศัพทติดตามตัว หรือเปนเพราะผูคนจํานวนมากก็เต็มใจท่ีจะแลกความเปนสวนตัว

กับผลประโยชนตางๆ ท่ีจะได เชน การมีเครื่องโทรศัพทติดตอไดทุกเวลา” 

ผลจากการศึกษาวิจัยยังพบวา โทรศัพทมือถือมีผลกระทบตอสภาวะจิตใจของผูใช

โทรศัพท มือถือท่ีวา ภายหลังท่ีใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวแลวมีความรูสึกวา

คลายความวิตกกังวลไปได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสาร ของ กาญจนา 

แกวเทพ (2545) ท่ีกลาววา  “ผลกระทบตอภาวะทางจิตใจของบุคคล คือ การท่ีสภาวะแวดลอมมีการ

กระตุนมากจนเกนิไป ขาวสารขอมูลมีมากจนเกนิไป จนไมรูวาจะจดัการอยางไรด ีทางเลือกตางๆ มี

ใหมากเกินไป  ซ่ึงการตัดสินใจของปจเจกบุคคลจะดอยประสิทธิภาพเม่ืออยูในภาวะท่ีถูกกระตุน

มากไป และเนื่องจากการเปล่ียนแปลงท้ังหมดซึมลึกอยูภายในสังคมท่ีบุคคลไมมีทางจะหลีกเล่ียงได 

เม่ือถูกบังคับใหตองตัดสินใจภายใตเง่ือนไงท่ีกดดันบางคนจึงมีปฏิกิริยาดวยการปฏิเสธอยาง

ส้ินเชิง” 

ซ่ึงผลของงานวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  ชยาธารรักษ  (2542)  ท่ี

ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของนวัตกรรมการส่ือสารตอสถาบันครอบครัว”  ผลการศึกษาพบวา  การใช

วิทยุติดตามตัวไดผลกระทบท่ีดีตอความสัมพันธในครอบครัวมากกวาผลกระทบในดานท่ีไมดี  

สมาชิกในครอบครัวมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการใชวิทยุติดตามตัวในการติดตอส่ือสารกัน ซ่ึงสอด 

คลองท่ีวาเครื่องมือการส่ือสาร รวมถึงโทรศัพทมือถือมีผลในดานดีตอความสัมพันธในครอบครัว

มากกวาผลในดานไมดี สมาชิกในครอบครัวมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการใชโทรศัพทมือถือในการ

ติดตอส่ือสารกัน แตดวยคุณสมบัติของเครื่องมือส่ือสารท้ัง 2 ชนิดนี้มีคุณสมบัติท่ีตางกัน คือ วิทยุ

ติดตามตัวรับไดแตเพียงขอความเทานั้น หากผูรับสาร (ในท่ีนี้หมายถึงผูรับขอความ) ตองการท่ีจะ

สนทนากับผูสงสาร (ในท่ีนี้หมายถึงผูฝากของความ) จะตองใชโทรศัพทเพ่ือโทรกลับไปยังผูสงสาร

อีกครั้งถึงจะไดผลของการส่ือสารในครั้งนั้น แตจุดเดนของการใชโทรศัพทมือถือในการส่ือสารคือ 

เม่ือใชโทรศัพทมือถือแลวก็สามารถส่ือสารกันไดเลยโดยตรง สามารถทราบผลของการส่ือสารได

เลยในทันที  และเม่ือเปรียบกันในเรื่องของความสะดวกในการสงขอความแลว วิทยุติดตามตัวจะ

ไดรบัความสะดวกมากกวา เพราะผูสงสารไมตองพิมพขอความ และสงขอความเองจะมี

โอเปอเรเตอรเปนผูพิมพและสงขอความให  แตการสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือตาม

ผลการวิจัยแลวจะไมไดรับความนิยม เนื่องจากความยุงยากในการพิมพ และขั้นตอนในการสง
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ขอความคอนขางลําบากกวาวิทยุติดตามตัว เพราะผูสงสารจะตองเปนผูพิมพ และสงขอความดวย

ตนเอง  สมนกึ  วาระดี   (2537)  ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชโทรศัพทเพ่ือการเสริมสราง

สัมพันธภาพ”   ผลการศึกษาพบวา  การใชโทรศัพทเพ่ือการตดิตอส่ือสารภายในครอบครวัสามารถ

เปนส่ือท่ีชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางคนในครอบครัว  ซ่ึงผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกัน

ตรงท่ีสมาชิกในครอบครัวในปจจุบัน ยังคงมีการใชโทรศัพทเพ่ือติดตอส่ือสารกันภายในครอบครัว

อยู และโทรศัพทมือถือยังเปนส่ือท่ีชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางคนในครอบครัวสวนใหญ 

แตดวยขอจํากัดของโทรศัพทพ้ืนฐาน (โทรศัพทบาน หรอืโทรศัพทสาธารณะ) ท่ีตองอยูกับท่ี ไม

สามารถเคล่ือนท่ีไดเหมือนกับโทรศัพทมือถือ จึงทําใหพฤติกรรมการใชโทรศัพทท้ังสองแบบนี้

ตางกัน คือ โทรศัพทมือถือสามารถพกติดตัวไปไดในทุกสถานท่ี หากผูใชตองการใชเม่ือไหรก็

สามารถใชไดในทันที ไมตองรอกลับไปโทรฯ ท่ีบาน หรือตองหาเหรียญเพ่ือหยอดตามตูโทรศัพท

สาธารณะใหยุงยาก  ซ่ึงจะมี 1 ใน 10 ครอบครัวเทานั้นท่ีเห็นวาโทรศัพทมือถือเปนส่ือท่ีลด

ความสัมพันธท่ีดีระหวางคนในครอบครัวลง ศศิธร อิทธานุเวติน  (2537)  ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผล

ตอความนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี และแนวโนมการใช”  ผลการศึกษาพบวา  ประกอบ  อาชีพธุรกิจ

สวนตวั พนกังานบรษิทัเอกชน และรฐัวสิาหกจิตลอดจนขาราชการ และอาชีพอ่ืนๆ ความแพรหลาย

ของการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีพบวา กวารอยละ 50 มีโทรศัพทเคล่ือนท่ีครอบครัวละ 1 เครือ่ง ใชงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชไดแก ความจําเปนทางธุรกิจ ความ

สะดวกในชีวติสวนตวั การแกปญหาฉกุเฉนิ ประหยดัเวลาในการเดนิทาง สะดวกในการพกพา การ

ติดตอฉับไว และมีความพึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีพบวาพึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจ

มากมีถึงกวารอยละ 90  ซ่ึงผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกันตรงท่ีผูใชโทรศัพทมือถือมีความหลาย

หลายในทุกอาชีพ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชโทรศัพทมือถือ คือ ความจําเปนทาง ธุรกจิ ความ

สะดวกในชีวติสวนตวั การแกปญหาฉกุเฉนิ ประหยดัเวลาในการเดนิทาง สะดวกในการพกพา การ

ติดตอฉับไว และมีความพึงพอใจมากตอการใชโทรศัพทมอืถือ โดยงานวิจัยนี้มุงเนนเรื่องความ

สะดวกในชีวิตสวนตัว หรือครอบครัวเปนสําคัญ 

จากการสัมภาษณเจาะลึกกลุมครอบครัวตัวอยาง จํานวน 5 กลุมอาชีพ โดยแบงออกเปน 

รบัราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจเอกชน, เจาของธุรกิจ และพอบาน/แมบาน  ผลจากการสัมภาษณ

พบวา ผลการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือของแตละกลุมอาชีพนี้เปนผลในดานดี กลาวคือ ท้ัง 5 กลุม

อาชีพมีทัศนคติท่ีดีตอการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือส่ือสารกันภายในครอบครัว เพราะโทรศัพทมือถือ

สามารถชวยใหสมาชิกภายในครอบครัวมีความใกลชิดกัน แสดงความรัก ความหวงใย รับรูเรื่องราว

ของกันและกันไดในทันที ผานโทรศัพทมือถือไดโดยไมตองรอใหพบกันตอตัวท่ีบาน แตทุกอาชีพ

ก็ยังคงเนนท่ีจะมีการส่ือสารกันแบบตัวตอตัวมากกวาการใชโทรศัพทมือถือ เพราะคิดวาการไดเห็น
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หนา และสังเกตอากัปกิริยาของคูสนทนา จะสามารถเห็นผลของการพูดคุยกันในครั้งนั้นไดดีกวา

โทรศัพทมือถือท่ีไมเห็นหนาตาวาจริงๆ แลวคูสนทนามีความรูสึกตามท่ีพูดผานทางโทรศัพทมือถือ

หรอืไม สวนอาชีพพอบาน/แมบาน จะมีการใชโทรศัพทมือถือท่ีแตกตางออกไปจากอาชีพอ่ืนๆ คือ 

มีการใชโทรศัพทมือถือนอยกวา เนื่องจากมีโทรศัพทบาน จะประหยัดคาใชจายในการโทรถึงบุตร

มากกวาท่ีจะใชโทรศัพทมือถือคุยกัน และเนื่องจากอยูบานเฉยๆ จึงคิดวาเม่ือมีเรื่องจะพูดคุยกับบุตร

ก็จะรอใหบุตรกลับมาจากโรงเรียนแลวคอยคุยกันท่ีบานก็ได  
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ขอจํากัด 

1. ในการแจกแบบสอบถามผูวิจัยแจกแบบสอบในชวงใกลสอบ และปดภาคเรียนทําใหมีเวลาใน        

     การแจกแบบสอบถามจาํกดั 

2. ผูวิจัยไมสามารถกําหนดกลุมตัวอยางผูปกครองใหสงแบบสอบถามกลับครบตามจํานวนได    

    เนื่องจากผูวิจัยฝากแบบสอบถามผูปกครอง ไวกับนักเรียนใหผูปกครองสงกลับมายังผูวิจัยอีกที 

3. ในแบบสอบถามผูปกครองท่ีตอบกลับมาสวนใหญจะไมกรอกเบอรโทรศัพทติดตอกลับให ผูวิจัย 

     จึงคัดเลือกครอบครัวตัวอยางท่ีจะสัมภาษณไดในวงจํากัด 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องการส่ือสารภายในครอบครัวผานเครื่องมือการส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการ  

    ดํารงคชีวิตประจําวัน เพ่ือจะไดทราบวามีเครื่องมือการส่ือสารชนิดใดท่ีสงผลตอความสัมพันธ 

    ภายในครอบครัวท่ีสามารถชวยใหสมาชิกภายในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีได 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงเรื่องการส่ือสารภายในครอบครัวท่ีสมาชิกภายในครอบครัวมีการส่ือสาร 

    แบบตัวตอตัววาไดผลดีกวาการส่ือสารผานส่ือจริงหรือไม เพราะอะไรการส่ือสารแบบตัวตอตัว     

    จึงไดผลดีกวาการส่ือสารผานเครื่องมือการส่ือสารท่ีสะดวก และประหยัดเวลาไดดีกวา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับครอบครัว 

1. จากผลการศึกษาผูปกครองควรใหบุตรมีสวนรวมในการจายคาโทรศัพทมือถือของตัวเอง คือจาย 

     กันคนละครึ่งกับผูปกครอง เพราะจะเปนการชวยใหบุตรรูจักรับผิดชอบกับการใชโทรศัพทมือ- 

     ถือของตนเอง รูจกัวางแผนคาใชจายสวนตวั เพ่ือแบงไวสําหรบัจายคาใชโทรศัพทมือถือของตน     

     เอง และเพ่ือใหบุตรรูจักประหยัด จะไดไมใชโทรศัพทมือถือพูดคุยเลนกับเพ่ือนเปนเวลานานๆ 

2. จากผลการศึกษาผูปกครองควรใหความสําคัญกับการส่ือสารภายในครอบครัวใหมาก โดยเริ่มจาก 

     การอบรมเล้ียงดูพ้ืนฐานของครอบครัวกอน เครื่องมือเปนสวนประกอบในการชวยเสริมสราง 

     ความสัมพันธในครอบครัว แตการส่ือสารกันภายในครอบครัวแบบตัวตอตัวท่ีดีจะเปนพ้ืนฐาน 

     ของการสรางความสัมพันธภายในครอบครวัได 
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อาศัยการโนมนาวใจในการตัดสินใจหากตองการใหลูกชายทําอะไรตองใหเหตุผลกับลูกชายทุกครั้ง  แต

คุณพอ คุณแมจะเปดโอกาสใหลูก ชายไดตัดสินใจเอง  คุณพอจะสนิทกับลูกชายมากคณุแม  คณุแมมี

ลักษณะเปนคนพูดเกง  มักจะมีวิธีโนมนาวใจลูกชายไดดี  เม่ือตองการใหลูกชายทําตามในส่ิงท่ีคิดวาดี

กับลูกชาย  เชนเรื่องยายโรงเรียน  ซ่ึงเปนเรื่องใหญสําหรับลูกชาย เพราะลูกชายคิดวาจะตองไปเจอกับ

ส่ิงแวดลอมใหม  เพ่ือนใหมทําใหไมอยากไป  คุณพอ คณุแมก็จะใหเหตุผลกับลูกชาย  และใหลูกชายได

ตัดสินใจกอนทุกครั้ง  คุณพอมีลักษณะเปนคนมีอัธยาศัยดี  มักจะใหความชวยเหลือกับทางโรงเรียน

เสมอ  และคุณพอยังเปนประธานคณะกรรมการผูปกครองของโรงเรียน  
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ชื่อนามสกุล นาคสุข   

สัมภาษณเม่ือวันที ่ 27 มีนาคม 2548 

 

ครอบครัวนาคสุข  :  คณุแมมีอาชีพรับราชการคร ู  คุณพอมีอาชีพธุรกิจเอกชน  ครอบครัว

นาคสุขมีลูกสาวเพียงคนเดียว  คุณแมเปนคนท่ีมีลักษณะนสัิยเปนคนตรงไปตรงมาพูดจาฉะฉาน  คณุแม

ดูจะสนิทกับลูกสาวมาก  ในเวลาพูดคุณกันดเูปนเหมือนเพ่ือนของลูกในเวลาเดียวกัน  ครอบครัวนาคสุข

จะปรึกษาหารือกันทุกเรื่อง  แมกระท่ังเรื่องสวนตัวของลูกสาว เชนเรือ่งแฟน  ลูกสาวจะเลาใหคุณแมฟง 

และคุณแมก็จะใหคําปรึกษา แตไมไดบังคับลูก สาว  คณุแมจะใหลูกสาวไดคิด และตัดสินใจวา

คําปรึกษาของคุณแมนั้นถูกตองหรือไม  
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ชื่อนามสกุล เนาสราญ 

สัมภาษณเม่ือวันที ่5 มีนาคม 2548 

 

ครอบครัวเนาสราญ  :  คุณพอมีอาชีพเปนพนกังานรฐัวสิาหกจิ  คณุพอทํางานอยูท่ีการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  คุณแมมีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ  คุณแมทํางานอยูท่ีเดียวกันกับคุณ

พอ  ครอบครวัเนาสราญมีลกูสาว 2 คน  ลูกๆ เรียนหนังสือเกงกันทุกคน  เรื่องการเรียนคุณพอจะไม

หนักใจกับลูกสาวท้ัง 2 คนเลย  คุณพอจะอาศัยความใกลชิดกับลูก  ๆ เพ่ือทําใหครอบครัวอบอุน  คณุพอ

จะคอยใหคําปรึกษา และดูแลลูกๆ อยางใกลชิด  แตดวยความเปนคนสมัยใหมจึงเปดโอกาสใหลูกๆ  ได

เรียนรู และพบกบัประสบการณใหมๆ  ดวยตัวเอง  แตก็จะดูแลอยูไมปลอยมากนัก 
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ชื่อนามสกุล     ศรอุีทัย  

สัมภาษณเม่ือวันที ่    10 มีนาคม 2548  

 

ครอบครัวศรีอุทัย  :  คณุแมมีอาชีพเปนพนกังานรฐัวสิาหกจิ  คณุพอมีอาชีพเปนพนกังาน

ของบรษิทัเอกชน  ครอบครัวศรีอุทัยมีลกูสาวเพียงคนเดียว  คณุแมมีลักษณะนิสัยเปนคนท่ีเขากับคนงาย  

พูดเกง  และมีอัธยาศัยดี  เวลาพูดคุยกับลูกสาวดูจะเปนกันเองเหมือนเปนเพ่ือนกับลูกสาว  ลูกสาวจะมี

ลักษณะนิสัยเรียบรอย  ไมคอยพูด  และคอนขางจะออนคุณแมเอามากๆ  
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ชื่อนามสกุล เลิศรัตนชัย 

สัมภาษณเม่ือวันที ่ 22 มีนาคม 2548  

 

ครอบครัวเลิศรัตนชัย  :  คุณพอมีอาชีพเปนพนักงานของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  คณุแมมี

อาชีพเปนพนกังานรฐัวสิาหกจิ  คณุแม ทํางานอยูท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  ครอบครัวเลิศ

รัตนชัยมีลูกชาย 2 คน  ลูกๆ ดจูะมีลักษณะนิสัยท่ีเปนคนอยากรูอยากเห็น  กลาพูด  กลาแสดงออก  พูด

เกงดวยกันท้ังสองคน  คุณพอจะเปนคนคอยอบรม  ใหคําปรึกษากับลูกๆ มากกวาคณุแม   คุณแมจะไม

คอยพูด  และมักจะแสดงความคิดเห็นนอย  
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ชื่อนามสกุล     ครอบครวัสุดแสง  

สัมภาษณเม่ือวันที ่    25 มีนาคม 2548  

 

ครอบครวัสุดแสง  :  คุณพอมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คือบริษัททนายความ  คณุ

พอเปนทนายความของบรษิทั  คุณแมทํางานอยูตางจังหวัด  คุณพอกับคุณแมแยกทางกัน  ครอบครัวสุด

แสงมีลูกสาวเพียงคนเดยีว  ลูกสาว ยังคงมีการติดตอกับคณุแมตลอดเวลาทางโทรศัพทมือถือ  ลูกสาว

มักจะโทรฯ ไปปรกึษาปญหาตางๆ กบัคณุแมมากคณุพอ  เพราะ ดวยลักษณะนิสัยของคุณพอท่ีดูจะเปน

คนขรึม  มีระเบียบ  ไมคอยพูด  ทําใหคุณพอ กับลูกสาวดูจะไมคอยสนิทกันมากนกั  ลูกสาวมักใชเวลา

สวนใหญหลังเลิกเรียนคยุโทรศัพทกับเพ่ือน  และ มักจะเก็บตัวอยูกับหองของตวัเอง  คณุพอ เองก็ดู

ตองการท่ีจะใกลชิดกับลูกสาวแตดวยลูกเปนลูกสาวจึงไมคอยสนิทมากนักมีอะไรจึงปลอยใหลูกสาว

โทรฯ ไปปรกึษาคณุแมมากกวา 
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ชื่อนามสกุล   โปสมบุญ  

สัมภาษณเม่ือวันที ่  6 มีนาคม 2548  

 

ครอบครวัโปสมบุญ  :  คณุแมมีอาชีพเปนเจาของธุรกิจ  คุณแมมีธุรกิจทําสวนกลวยไม  เพ่ือ

สงออกตางประเทศเปนสวนใหญ  มีสงในประเทศท่ีปากคลองตลาดบางเฉพาะเกรดท่ีสงออก

ตางประเทศไมได  ครอบครัวโปสมบุญมีลูกสาวเพียงคนเดียว  ครอบครัวโปสมบุญเปนครอบครวัท่ีพูด

นอยกันท้ังครอบครัว และ ดูจะคอนขางขี้อาย  ลูก สาวจะคอยหลบสายตาตลอดการสัมภาษณ  แตไมได

เปนจากกลัว  แตนาจะเปนเพราะเขินอายมากกวา  คุณแมจะไมคอยนิยมใชโทรศัพทมือถือกับลูกมากนัก

เพราะตองทํางานหนักตองติดตองานซะเปนสวนใหญ และดวยลูก สาวมีนิสัยเรียบรอย  จึงไมคอยเปน

หวงมากนกั  จะหวงแคเรือ่งการเดนิทางไป - กลับของลูกสาวเทานั้น  เพราะลูกจะไปโรงเรยีนเองไมได

ไปรับไปสงเหมือนครอบครัวอ่ืนๆ 
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ชื่อนามสกุล ครอบครวัชัยมงคล   

สัมภาษณเม่ือวันที ่ 9 เมษายน 2548  

 

ครอบครวัชัยมงคล  :  คณุพอมีอาชีพเปนเจาของธุรกจิ  โดยประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง  

คณุแมมีอาชีพเปนแมบาน  ครอบครัวชัยมงคลมีลูกชาย 2 คน  คุณแมมีโรคประจําตัว จึงมีสุขภาพไมคอย

แข็งแรงนัก  คุณพอประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางจึง ตองมีการเดินทางไปหาลูกคา และไปคมุงาน

ตลอดเวลา  การอบรมเล้ียงดูลูกๆ ของครอบครัว ชัยมงคลดูจะเปนไปอยางสบายๆ ไมเครงเครียดกับลูก

มากนัก เม่ือมีเวลาคุณพอจะหาโอกาสพาครอบครัวไปทานขาวแตจะเปนการนัดกันแบบกระทันหัน

เนือ่งจากเวลาการทํางานของคุณพอจะไมคอยเปนเวลาเทาไหรนัก เม่ือคุณพอเห็นวาวันนีพ้อจะมีเวลา

วางก็จะใชโทรศัพทมือถือโทรนัดสมาชิกทุกคนใหเตรียมตัว  เม่ือคุณพอมาถึงท่ีนัดหมายก็จะไดไปทาน

ขาวนอกบานกัน คุณแมสวนใหญจะเปนฝายรับโทรศัพทจากคุณพอ และลูกๆ เพราะทุกคนเปนหวงเรื่อง

สุขภาพของคุณแม  คุณพอ และลูกๆ จะคอยโทรฯ เช็ควาคณุแมทานยาหรือยัง วันนี้รูสึกเปนอยางไรบาง

มีอาการอะไรผิดปกติหรือเปลา 
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ชื่อนามสกุล  ภานสุถิตย  

สัมภาษณเม่ือวันที ่ 26 กุมภาพันธ 2548 

 

ครอบครัวภานุสถิตย  :  คณุแมมีอาชีพเปนแมบาน  คณุพอมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว  

คอืการจาํหนายเครือ่งใชไฟฟา  โดยใชช้ันลางของตึกแถวท่ีพักอาศัยเปนรานจําหนายเครื่องใชไฟฟา  

ครอบครัวภานุสภิตยมีลูก 3 คน  เปนลูกสาว 2 คน คือคนโต และคนเล็ก  ลูกชายเปนคนกลาง  และยังมี

หลานสาวท่ีมาอาศัยอยูดวย 1 คน  ครอบครัวภานุสถิตยเปนครอบครัวท่ีใหความเอาใจใส และดแูลลูกๆ

อยางใกลชิดมาก  คณุพด คณุแมจะคอยถาม และพูดคุยกับลูกๆ อยูตลอด  ครอบครัวภานุสถิตยจะเนน

เรือ่งการศึกษาของลูกๆ มาก  อยากใหลูกๆ เรียนหนังสือเกง  เพราะคุณพอ คุณแมบอกวาสมบัติท่ี

สามารถใหกับลูกๆ ไดคือการใหการศึกษากับลูกๆ เพราะครอบครัวไมคอยไมฐานะร่ํารวยอะไร ใหได

คือการศึกษาท่ีดี  เพ่ือลูกจะไดมีอาชีพท่ีดีได  คุณพอ คุณแมจะคอยหาท่ีเรียนเสริมพิเศษใหกับลูกๆ และ

พาไปสมัครเรยีนดวยตนเองเสมอ 
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ชื่อนามสกุล     ครอบครวัเซียงหวอง  

สัมภาษณเม่ือวันที ่    5 เมษายน 2548  

 

ครอบครัวเซียงหวอง  :  คณุแมมีอาชีพเปนแมบาน  คุณพอมีอาชีพเปนเจาหนาท่ีประจําโรง

กลึงครอบครัวเซียงหวองมีลูกสาวเพียงคนเดียว  ท่ีพักอาศัยของครอบครัวเซียงหวองอยู ใกลๆ  ท่ีทํางาน 

ท่ีพักอาศัยเปนของเจาของโรงกลึงท่ีคณุพอทํางานอยู  เจาของโรงกลึงสรางบานพัก ใหกับครอบครัวของ

พนักงานไดอยูอาศัย  ตอน กลางวันคุณแมจะรับงานเย็บผามาทําท่ีบาน  เพ่ือใหมีรายไดเสริมจากรายได

ของคุณพอท่ีเปนรายไดหลักของครอบครัว  ลูกสาวเปนคนเรียนหนังสือเกง  นิสัยเรียบรอย  การอบรม

เล้ียงดูลูกของครอบครวัเซียงหวอง  คุณแมจะอาศัยความใกลชิดกับลูกสาว ในการใหคําปรึกษาหรือ

แนะนําเรือ่งตางๆ กบัลูกสาว 

 

 

DPU



หมายเลขแบบสอบถาม……/…... 

หมายเลขโทรศัพทมอืถือ....................... 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  การส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือ 

หมวด ก. (ผูปกครอง) 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทําเครือ่งหมาย ( √ )  ลงในขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 

 

สวนที่ 1

1. เพศ 

  ขอมูลทั่วไป (ลักษณะทางประชากรศาสตร) 

 ( ) ชาย 

 ( ) หญิง 

 

2. อายุปจจุบัน……………ป 

 

3. สถานภาพสมรส 

 ( ) แตงงาน และอยูดวยกัน 

 ( ) แตงงานแยกกันอยู (เนือ่งจากการทํางาน) 

 ( ) แตงงานแลวเลิก หยาราง 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ 

 

4. จํานวนปท่ีแตงงาน………….ป 

 

5. จํานวนบุตร……………คน 

 

6. เพศของบุตร 

 ( ) ชาย อายุ………., ……….., ……….. ป 

 ( ) หญิง อายุ………., ……….., ……….. ป 
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7. การศึกษาของทาน 

 ( ) ประถมศึกษา ( ป.1 – ป. 6) 

 ( ) มัธยมศึกษา (ม.1 – ม. 6) 

 ( ) อนุปริญญา (ปวส.) 

 ( ) ปริญญาตร ี

 ( ) ปริญญาโท 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

8. อาชีพ 

 ( ) รบัราชการ 

 ( ) พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 ( ) ธุรกิจเอกชน 

 ( ) เจาของธุรกิจ 

 ( ) พอบาน / แมบาน 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

9. อาชีพคูสมรส 

 ( ) รบัราชการ 

 ( ) พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 ( ) ธุรกิจเอกชน 

 ( ) เจาของธุรกิจ 

 ( ) พอบาน / แมบาน 

  ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

10. การพักอาศัยในปจจุบันของทาน 

 ( ) พักตามลําพังสามี ภรรยา และลูก 

 ( ) พักรวมกับพอแมของสามี / ภรรยา และลูก 

 ( ) พักรวมกับสามี - ภรรยา แยกกันอยูกับลูก 

 ( ) พักบานเชา, หอพัก, คอนโด 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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11. รายไดของทานตอเดือน 

 ( ) ต่ํากวา 5,000 บาท 

 ( ) 5,001 – 10,000 บาท 

 ( ) 10,001 – 15,000 บาท 

 ( ) มากกวา 15,000 บาท 

 

12. จํานวนปท่ีใชโทรศัพทมือถือ……………ป 

 

สวนที่ 2  พฤติกรรมการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

13. เม่ือวานนี้ ทานไดพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวของทานหรือไม 

 ( ) ไดติดตอ จํานวน……….ครั้ง 

 ( ) ไมไดติดตอเลย (ขามไปขอ 15) 

 

14. จากขอ 13 ทานใชโทรศัพทมือถือติดตอถึงคนในครอบครัว ทานไดพูดคุยกับใครบาง 

       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสลําดับ 1, 2 , 3...) 

 ( ) พอ แม 

 ( ) พ่ี นอง 

 ( ) บุตร 

 ( ) ญาต ิ

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

15. ในชวง 7 วันท่ีผานมา ทานไดพูดคุยหรือ ติดตอทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวของทาน      

       หรอืไม เพียงใด 

 ( ) ไมไดติดตอเลย 

 ( ) ติดตอโดยโทรถึง 

   ( ) พอ แม ประมาณ………ครั้ง 

   ( ) พ่ี นอง ประมาณ………ครั้ง 

   ( ) บุตร ประมาณ………ครั้ง 

   ( ) ญาต ิประมาณ………ครั้ง 

   ( ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………… 
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16. โดยปกติทานพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับบุตรของทานบอยมากนอยเพียงใด 

 ( ) เปนประจําทุกวัน (บางวนัมากกวา 1 ครั้ง) 

 ( ) บอย (เกือบทุกวัน) 

 ( ) ปานกลาง (สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง) 

 ( ) นอย (สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือนอยกวา) 

 ( ) คอนขางนอย (แทบจะไมไดโทร) 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

17. ในการใชโทรศัพทมือถือของทานกับสมาชิกในครอบครัว โดยใครจะเปนผูโทรไปหากอน 

 ( ) ตัวทานเองเปนผูโทร 

 ( ) พ่ี นองเปนผูโทร 

 ( ) บุตรเปนผูโทร 

 ( ) ญาตเิปนผูโทร เชน ลุง ปา นา อา  

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

18. ในกรณีท่ีทานใชโทรศัพทมือถือโทรถึงคนในครอบครัว ทานโทรถึงใครบอยท่ีสุด 

 ( ) พ่ี นอง 

 ( ) บุตร 

 ( ) ญาต ิ

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

19. โดยสวนใหญทานใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบุตรของทาน ทานใชเวลาในการคุยประมาณกี่นาที 

 ( ) 1 – 3 นาที 

 ( ) 4 – 5 นาที 

 ( ) 6 – 10 นาที 

 ( ) มากกวา 10 นาที 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

 

 

 

DPU



 107 
20. เรื่องท่ีทานใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบุตรของทาน สวนมากเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสลําดับ 1, 2 , 3...) 

 ( ) เรื่องการเรียนของบุตร 

 ( ) เรือ่งการงานของทานเอง 

 ( ) เรือ่งสุขภาพของบุตร / ของทานเอง 

 ( ) เรือ่งอาหารการกนิ 

 ( ) เรือ่งการเดินทาง 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

21. ขณะท่ีทานใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบุตรของทาน สาระท่ีทานพูดคุย สวนมากเกี่ยวกับเรื่อง 

       อะไร        (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสลําดับ 1, 2 , 3...) 

 ( ) แจงขาวการกลับบานผิดเวลา 

 ( ) แจงเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

 ( ) แจงเรื่องใหดูแลสุขภาพ เชน เตือนเรื่องเวลาทานยา, อากาศเปล่ียนใหดูแลสุขภาพ 

   ดวย เปนตน 

 ( ) แจงเรื่องความหวงใย เชน คิดถึง, ฝนดีนะ เปนตน 

  ( ) พูดคุยเพ่ือใหความวิตกกังวลใจเรื่องปญหาตางๆ ลดลง หรือคลายเครียดลงได 

  ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

22. ภายหลังท่ีทานโทรศัพทพูดคุยกับบุตรของทานแลว สวนมากทานรูสึกอยางไร 

 ( ) มีกําลังใจมากขึ้น 

 ( ) คลายความวติกกงัวลไปได 

 ( ) มีความสุข 

 ( ) กังวลใจ เครียดมากขึ้น 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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23. ชวงเวลาท่ีทานมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทมือถือกับบุตรของทาน บอยท่ีสุดคือชวงใด 

 ( ) ชวง 06.00 – 11.00 น. 

 ( ) ชวง 11.01 – 13.00 น. 

 ( ) ชวง 13.01 – 16.00 น. 

 ( ) ชวง 16.01 – 20.00 น. 

 ( ) ชวง 20.01 – 24.00 น. 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

24. ในสภาพการณใด ท่ีทานรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรมากท่ีสุด 

 ( ) รถตดิมากๆ 

 ( ) รูสึกตองการความคิดเห็นจากบุตร 

 ( ) มีปญหาไมสบายใจ 

 ( ) ไมคอยเกิดความรูสึกอยากโทร 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

25. อะไรนาจะเปนสาเหตุสําหรับทาน ท่ีทําใหทานไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุตรทุกวัน 

 ( ) ไมมีธุระอะไร 

 ( ) ทํางานหนักจนทําใหไมมีเวลา 

 ( ) ส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 

 ( ) เสียเวลาโดยใชเหต ุ

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

26. ทานมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือของทานเองเทาไหร 

 ( ) ต่ํากวา 500 บาท 

 ( ) 501 – 700 บาท 

 ( ) 701 – 900 บาท 

 ( ) มากกวา 900 บาท 
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27. ทานเห็นดวยหรือไมวาการใชโทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวของทานมีความสัมพันธ 

      ท่ีดีขึ้นได 

 ( ) เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ( ) เห็นดวย 

 ( ) เฉยๆ 

 ( ) ไมเห็นดวย 

 ( ) ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

28. ทานเคยสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรของทานหรอืไม 

 ( ) เคยสง 

 ( ) ไมเคยสง  (ขามไปตอบสวนท่ี 3) 

 

29. เรื่องท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรของทานสวนใหญเปนเรื่องใด 

 ( ) เรื่องการเรียนของบุตร 

 ( ) เรือ่งเวลา / การนดัหมาย 

 ( ) เรือ่งสุขภาพของบุตร 

 ( ) เรือ่งอาหารการกนิ 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

30. เนื้อหาท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบุตรของทานสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 ( ) แจงขอความเรื่องการกลับบานผิดเวลา 

 ( ) แจงขอความเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

 ( ) แจงขอความเรื่องดูแลสุขภาพ 

 ( ) แจงขอความเรื่องความหวงใย เชน คิดถึง, ฝนดีนะ เปนตน 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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สวนที่ 3

 

คาํถาม 

  รูปแบบการส่ือสาร  

 โปรดใสเครื่องหมาย √  ตรงกับความบอยครั้งของทาน 

บอย

มาก 

คอนขาง

บอย 

ปาน

กลาง 

คอนขาง

ปานกลาง 

นอย

มาก 

ไม

เคย 

1. ทานใชโทรศัพทมอืถือในการช้ีแจงเหตุผลโนมนาวใจใหลูก 

คลอยในประเด็นตาง  ๆมากกวาใชอํานาจบังคบั 

      

2. ระหวางการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือทานเปดโอกาสใหลูกเลา  

ปญหาใหฟง เชนการเรียน, การคบเพ่ือน และชวยกันแกไข   

     ปญหา 

      

3. ทานใหความใกลชิด สนิทสนมกับลูกจนทําใหลูกกลาพูดคุยทาง 

    โทรศัพทมอืถือทุกเรื่องโดยไมมีความลับตอกัน 

      

4. ทานเคยใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรบอกใหลูกกลาปฎิเสธ 

    ส่ิงไมมีเหตุผล 

      

5. ทานมักใชโทรศัพทมือถือในการแกไขปญหาสําคัญโดยไมตอง   

     เกรงใจคนใดคนหนึง่ 

      

6. ทานมักใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรอบรมลูกวา การสนทนากบั 

     ผูอ่ืนไมวาจะเปนพอ แม เพ่ือนตางเพศ หรือสาธารณชนตองรูจัก 

     ควบคมุวาจา และอารมณใหเหมาะสม 

      

7. ทานมักใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรส่ังสอนลูกวา หากพบผูอ่ืนทํา 

     ผิดพลาด ลูกควรมีมารยาท ไมพูดกาวราวดูถูกผูอ่ืน 

      

8. ทานเคยใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรส่ังสอนลูกวา ผูใหญยอมคิด 

     ถูกตองกวา เด็กหามโตแยง 

      

9. เม่ือลูกของทานทําผิดคําส่ังจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรดุวา,  

     กลาวโทษ แตหากยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังจะไดรับคําชม, รางวลั 

      

10. เม่ือลูกของทานจะไปเท่ียวกับเพ่ือน ตองใชโทรศัพทมอืถือ 

      เพ่ือโทรช้ีแจงใหทานทราบอยางละเอียดและตองไดรับอนุญาต 

      กอน 

      

11. การตัดสินใจตางๆ ในครอบครัว จะมีพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง 

      จะมีอํานาจสิทธิขาดในการตดัสินแตเพียงผูเดยีวโดยใช             

     โทรศัพทมือถือแจงการตัดสินใจในครั้งนั้นตอสมาชิกภายใน        

     ครอบครัวทุกคน 
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12. ในครอบครวัของทานถามีปญหาตางๆ หากพอแมไมใช 

      โทรศัพทมือถือโทรเพ่ือสอบถามความคิดเห็น ลูกๆ ก็ไมควร 

      แสดงความคิดเห็น หรือเรียกรองส่ิงใดโดยไมจําเปน 

      

13. ทานใหอิสระกับลูกอยางเต็มท่ี สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆ ได 

      โดยไมตองใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรมาบอกทานกอน เชน  

      การเรียน, เท่ียวเตร, คบเพ่ือนไดตามใจตัวเองโดยไมตองขอ 

      อนุญาต หรือแจงใหทานทราบ 

      

14. เม่ือครอบครัวเกิดปญหาสําคัญ เชน การเงิน, การหยาราง, การ 

      เจ็บปวย ทานจะตัดสินใจแกไขเองตามลําพัง โดยไมตองใช 

      โทรศัพทมือถือเพ่ือขอคําปรกึษาหารอืจากลูกของทาน 

      

15. ทานไมไดใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรใหกาํลังใจ หรอืแสดง 

      ความสนใจ กับเรื่องของการชมเชยใหรางวัลเม่ือลูกของทาน 

      ทําดีหรือดุวาลงโทษเม่ือ ลูกของทานทําผิด 

      

16. ทานไมมเีวลาใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทร พูดคุยส่ังสอน หรือ 

      แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรื่องตางๆ กับลูกของทาน    

      

17. แตละคนในครอบครัวของทานตางรับผิดชอบ และจัดการชีวิต 

      ของตนเองตามสะดวกโดยไมตองใชโทรศัพทมือถือเพ่ือโทรขอ 

      ฟงเสียงสวนใหญ 

      

 

------------------------------------------------ 
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หมายเลขแบบสอบถาม……/…... 

หมายเลขโทรศัพทมอืถือ....................... 

 

แบบสอบถาม 

เรือ่ง  การส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือ 

หมวด ข. (บุตร) 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทําเครือ่งหมาย (√ )  ลงในขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 

สวนที่ 1

1. เพศ 

  ขอมูลทั่วไป (ลักษณะทางประชากรศาสตร) 

 ( ) ชาย 

 ( ) หญิง 

 

2. อายุปจจุบัน……………ป 

 

3. การศึกษาของทาน 

 ( ) มัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ( ) มัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ( ) มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

4. จํานวนพ่ี / นอง………….คน 

 ( ) ชาย อายุ………., ……….., ……….. ป 

 ( ) หญิง อายุ………., ……….., ……….. ป 

 

5. เปนคนท่ี…………… 

 

6.  การพักอาศัยในปจจุบันของทาน 

 ( ) พักรวมกับพอ และแม 

 ( ) พักรวมกับพอ หรือแม 

 ( ) พักรวมกับพอแม และญาติๆ 

 ( ) พักบานเชา, หอพัก, คอนโด 

 ( ) พักรวมกับญาติของพอแม 

  ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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7. จํานวนปท่ีใชโทรศัพทมือถือ……………ป 

 

สวนที่ 2  พฤติกรรมการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

8. เม่ือวานนี้ ทานไดพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวของทานหรือไม 

 ( ) ไดติดตอ จํานวน……….ครั้ง 

 ( ) ไมไดติดตอเลย (ขามไปขอ 10) 

 

9. จากขอ 8 ทานใชโทรศัพทมือถือติดตอถึงคนในครอบครัว ทานไดพูดคุยกับใครบาง 

     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสลําดับ 1, 2 , 3...) 

 ( ) พอ แม 

 ( ) พ่ี นอง 

 ( ) ญาต ิ

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

10. ในชวง 7 วันท่ีผานมา ทานไดพูดคุยหรือ ติดตอทางโทรศัพทมือถือกับคนในครอบครัวของทาน      

       หรอืไม เพียงใด 

 ( ) ไมไดติดตอเลย 

 ( ) ติดตอโดยโทรถึง 

   ( ) พอ แม ประมาณ………ครั้ง 

   ( ) พ่ี นอง ประมาณ………ครั้ง 

   ( ) ญาต ิประมาณ………ครั้ง 

   ( ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………… 

 

11. โดยปกติทานพูดคุยทางโทรศัพทมือถือกับบิดา / มารดา ของทานบอยมากนอยเพียงใด 

 ( ) เปนประจําทุกวัน (บางวนัมากกวา 1 ครั้ง) 

 ( ) บอย (เกือบทุกวัน) 

 ( ) ปานกลาง (สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง) 

 ( ) นอย (สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือนอยกวา) 

 ( ) คอนขางนอย (แทบจะไมไดโทร) 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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12. ในการใชโทรศัพทมือถือของทานกับสมาชิกในครอบครัว โดยใครจะเปนผูโทรไปหากอน 

 ( ) พอ แมของทานเปนผูโทร 

 ( ) ตัวทานเองเปนผูโทร 

 ( ) พ่ี นองของทานเปนผูโทร 

 ( ) ญาตขิองทานเปนผูโทร เชน ลุง ปา นา อา 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

13. ในกรณีท่ีทานใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบุคคลในครอบครัว ทานโทรถึงใครบอยท่ีสุด 

 ( ) พอ แม 

 ( ) พ่ี นอง 

 ( ) ญาต ิ

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

14. โดยสวนใหญทานใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบิดา / มารดาของทานใชเวลาในการคยุประมาณกีน่าที 

 ( ) 1 – 3 นาที 

 ( ) 4 – 5 นาที 

 ( ) 6 – 10 นาที 

 ( ) มากกวา 10 นาที 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

15. เรื่องท่ีทานใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบิดา / มารดาของทาน สวนมากเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสลําดับ 1, 2 , 3...) 

 ( ) เรื่องการเรียนของทาน 

 ( ) เรือ่งการเดินทางของทาน 

 ( ) เรือ่งสุขภาพของทาน / ของบิดา มารดาของทาน 

 ( ) เรือ่งอาหารการกนิ 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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16. ขณะท่ีทานใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบิดา / มารดาของทาน สาระท่ีทานพูดคยุ สวนมากเปน   

       เรื่องเกี่ยวกับอะไร     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยใสลําดับ 1, 2 , 3...) 

 ( ) แจงขาวการกลับบานผิดเวลา 

 ( ) แจงเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

 ( ) แจงเรื่องใหดูแลสุขภาพ เชน เตือนเรื่องเวลาทานยา, อากาศเปล่ียนใหดูแล 

   สุขภาพดวย เปนตน 

 ( ) แจงเรื่องความหวงใย เชน คิดถึง, ฝนดีนะ เปนตน 

  ( ) พูดคุยเพ่ือใหความวิตกกังวลใจเรื่องปญหาตางๆ ลดลง หรือคลายเครียดลงได 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

17. ภายหลังท่ีทานใชโทรศัพทมือถือพูดคุยกับบิดา / มารดาของทานแลว สวนมากทานรูสึกอยางไร 

 ( ) มีกําลังใจมากขึ้น 

 ( ) คลายความวติกกงัวลไปได 

 ( ) มีความสุข 

 ( ) กังวลใจ เครียดมากขึ้น 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

18. ชวงเวลาท่ีทานมักพูดคุย หรือติดตอทางโทรศัพทกับคนในครอบครัวของทาน บอยท่ีสุดคือชวงใด 

 ( ) ชวง 06.00 – 11.00 น. 

 ( ) ชวง 11.01 – 13.00 น. 

 ( ) ชวง 13.01 – 16.00 น. 

 ( ) ชวง 16.01 – 20.00 น. 

 ( ) ชวง 20.01 – 24.00 น. 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

19. ในสภาพการณใด ท่ีทานรูสึกอยากใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบิดา / มารดามากท่ีสุด 

 ( ) รถตดิมากๆ 

 ( ) รูสึกตองการความคิดเห็น 

 ( ) มีปญหาไมสบายใจ 

 ( ) ไมคอยเกิดความรูสึกอยากโทร 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 
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20. อะไรนาจะเปนสาเหตุสําหรับทาน ท่ีทําใหทานไมไดใชโทรศัพทมือถือโทรถึงบิดา / มารดา 

      ทุกวัน 

 ( ) ไมมีธุระอะไร 

 ( ) เรียนหนักจนไมมีเวลา 

 ( ) ส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 

 ( ) เสียเวลาโดยใชเหต ุ

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

21. ทานมีคาใชจายตอเดือนในการใชโทรศัพทมือถือเทาไหร 

 ( ) ต่ํากวา 300 บาท 

 ( ) 301 – 500 บาท 

 ( ) 501 – 700 บาท 

 ( ) มากกวา 700 บาท 

 

22. ทานจายเงินคาใชโทรศัพทมือถืออยางไร 

 ( ) เก็บเงินคาขนมของตัวเอง 

 ( ) พอแมจายให 

 ( ) เก็บเงินคาขนมของตัวเอง และใหพอแมชวยจายครึ่งนึง 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

23. ทานเห็นดวยหรือไมวาโทรศัพทมือถือมีสวนชวยใหครอบครัวของทานมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นได 

 ( ) เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ( ) เห็นดวย 

 ( ) เฉยๆ 

 ( ) ไมเห็นดวย 

 ( ) ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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24. ทานเคยสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบิดา / มารดาของทานหรอืไม 

 ( ) เคยสง 

 ( ) ไมเคยสง  (ขามไปตอบสวนท่ี 3) 

 

25. เรื่องท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบิดา / มารดาของทานสวนใหญเปน 

      เรื่องใด 

 ( ) เรื่องการเรียนของทาน 

 ( ) เรือ่งสุขภาพของทาน / ของบิดา มารดาของทาน 

 ( ) เรือ่งอาหารการกนิ 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

26. เนื้อหาท่ีทานสงขอความผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถึงบิดา / มารดาของทานสวนใหญ 

      เกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 ( ) แจงขอความเรื่องการกลับบานผิดเวลา 

 ( ) แจงขอความเรือ่งสถานท่ี เวลานดัหมาย 

 ( ) แจงขอความเรื่องดูแลสุขภาพ 

 ( ) แจงขอความเรื่องความหวงใย เชน คิดถึง, ฝนดีนะ เปนตน 

 ( ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 118 
สวนที่ 3

 

คําถาม 

  รูปแบบการส่ือสาร  

 โปรดใสเครื่องหมาย √  ตรงกับความบอยครั้งของทาน 

บอย

มาก 

คอนขาง

บอย 

ปาน

กลาง 

คอนขาง

ปานกลาง 

นอย

มาก 

ไม

เคย 

1. พอแมของทานเคยใชโทรศัพทมือถือในการช้ีแจงเหตุผลโนมนาวใจใหทาน 

     คลอยตาม มากกวาใชอํานาจบังคับ 

      

2. ระหวางการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือพอแมเปดโอกาสใหทานเลาปญหาให 

    ฟง เชนการเรียน, การคบเพื่อน และชวยกันแกไขปญหา 

      

3. พอแมใหความใกลชิด สนิทสนมกับทานจนทําใหทานกลาพูดคุยทาง 

     โทรศัพทมือถือทุกเรื่องโดยไมมีความลับตอกัน  

      

4. ทานเคยไดรับการสั่งสอนผานทางโทรศัพทมือถือวาใหกลาปฎิเสธ ไมจําเปน 

     ตองคลอยตามโดยไมมีเหตุผลสมควร  

      

5. หากมีปญหาสําคัญ สมาชิกทุกคนในครอบครัวตางมีสวนรวมในการตัดสิน 

    โดยใชโทรศัพทมือถือช้ีแจงตามเหตุผลแกสมาชิกทุกคนโดยไมยอมตามใจ  

    หรือเกรงใจคนใดคนหนึ่งเปนพิเศษได 

      

6. ทานเคยไดรับการอบรมผานโทรศัพทมือถือวา การสนทนากับผูอื่นไมวาจะ 

     เปนพอแม เพื่อนตางเพศ หรือสาธารณชนตองรูจักควบคุมวาจา กริยา และ 

     อารมณใหงดงามเหมาะสม 

      

7. พอแมเคยใชโทรศัพทมือถือเพื่ออบรมสั่งสอนทานวา หากพบผูอื่นทําผิด 

     พลาด แตทานควรมีมารยาท ไมกาวราวลวงเกิน 

      

8. พอแมเคยใชโทรศัพทมือถือเพื่ออบรมสั่งสอนทานวา ผูใหญยอมคิดถูกตอง 

     กวา เด็กหามโตแยง 

      

9. เม่ือทานทําผิดคําสั่งพอแมเคยใชโทรศัพทมือถือเพื่อโทรดุวา, กลาวโทษ แต 

     หากยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งจะไดรับคําชม, รางวัล 

      

10. เม่ือทานจะไปเท่ียวกับเพื่อน ทานตองใชโทรศัพทมือถือเพื่อโทรช้ีแจงใหพอ 

      แมทราบอยางละเอียด และตองไดรับอนุญาตกอน 

      

11. การตัดสินใจตางๆ ในครอบครัว จะมีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งจะมีอํานาจ 

      สิทธิขาดในการตัดสินแตเพียงผูเดียว โดยใชโทรศัพทมือถือแจงการ 

      ตัดสินใจในครั้งนั้นตอสมาชิกภายในครอบครัวในภายหลัง 

      

12. ในครอบครัวของทาน หากพอแมไมใชโทรศัพทมือถือ เพื่อโทรมาเพื่อ 

      สอบถามความคิดเห็น ลูกๆ ก็ไมควรแสดงความคิดเห็น หรือเรียกรองสิ่งใด 

      โดยไมจําเปน 

      

13. ทานมีอิสระเต็มท่ี สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆ โดยไมตองใชโทรศัพทมือถือ 

      เพื่อโทรไปบอกพอ แมกอน เชน การเรียน, เท่ียวเตร, คบเพื่อนไดตามใจตัว 

      เองโดยไมตองขออนุญาต หรือแจงใหพอแมทราบ 
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14. เม่ือครอบครัวเกิดปญหาสําคัญ เชน การเงิน, การหยาราง, การเจ็บปวย พอ 

      แมมักจะตัดสินใจแกไขเองตามลําพัง โดยไมตองใชโทรศัพทมือถือเพื่อโทร  

      ขอคําปรึกษาหารือจากทาน 

      

15. พอแมของทานมักไมใชโทรศัพทมือถือ เพื่อโทรใหกําลังใจ หรือแสดงความ 

      สนใจ ไมวาจะเปนการชมเชยใหรางวัลเม่ือทานทําดี หรือดุวากลาวโทษเม่ือ 

      ทานทําผิด 

      

16. พอแมของทานมักไมใชโทรศัพทมือถือเพื่อโทรพูดคุยสั่งสอน หรือแลก 

      เปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตางๆ กับทาน    

      

17. สมาชิกในครอบครัวของทานตางรับผิดชอบ และจัดการชีวิตของตนเอง  

      ตามสะดวกโดยไมตองใชโทรศัพทมืถือเพื่อโทรขอฟงเสยีงสวนใหญ 

      

 

------------------------------------------------ 
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แบบสมัภาษณ 

 

การวิจัยเรื่อง  “การส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือ”  เพ่ือใชเปนสวนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธ ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 

 

สวนที่ 1 

 

1. สัมภาษณเม่ือวันท่ี…………………………………. 

2. ช่ือนามสกลุ……………………………………….. 
 

 

สวนที่ 2  ผลของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

 

  1. ทานใชโทรศัพทมือถือในการติดตอพูดคุยกับคนในครอบครัวมากนอยเพียงใด 

  2. ทานคิดวาการติดตอส่ือสารภายในครอบครัวมีความสําคัญหรือไม อยางไร 

  3. โทรศัพทมือถือชวยใหทานไดพูดคุยและติดตอส่ือสารกับคนในครอบครัว ไดสะดวกรวดเร็วขึ้น 

      หรอืไม 

  4. ทานใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุย ปรกึษา และแกไขปญหาของครอบครวัอยางไร 

  5. ทานใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุย เพ่ือสรางความรกั ความเขาใจกับคนในครอบครัวของทาน 

      หรอืไม อยางไร 

  6. ทานใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุยกับคนในครอบครัวของทาน แทนการพุดคุยกันตอหนา (ตัวตอ 

      ตัว) ในโอกาสไหน  

  7. อะไรคืออุปสรรคสําคัญท่ีทําใหทานตองหันมาใชโทรศัพทมือถือในการติดตอส่ือสาร แทนการ 

      พบปะกนัในครอบครวั 

  8. ทานเลือกใชโทรศัพทมือถือเพ่ือขอคําปรึกษากับคนทางบานในเรื่องใดมากท่ีสุด ระหวางปญหากับ 

       ความสําเรจ็ 

  9. ทานคิดวาโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณการส่ือสารช้ินสําคัญทําใหครอบครัวอบอุนขึ้นใชหรือไม 

10. ทานคิดวาโทรศัพทมือถือเปนเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ือลดความสัมพันธในครอบครัว 

      ใชหรอืไม  
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ชื่อ – นามสกลุ  ศิรวิรรณ เช้ือวงศ  

  

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  

   สาขาส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลัยรามคาํแหง  

 

สถานที่ทํางาน  พระท่ีนั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต  

   เลขท่ี 16 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต  

   เขตดสิุต จงัหวดักรงุเทพมหานคร  
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