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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกใช 
ในครอบครัว (2) ปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว (3) การใชเทคโนโลยส่ืีอใหม
ในครอบครัว และ (4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ใชวิธีการสํารวจโดยแจก
แบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางคือสมาชิกครอบครัวเดี่ยวในเขตกรุงเทพ 
มหานคร ผลจากการศึกษาพบวา 1) ครอบครัวมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือ 
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี โทรศัพทคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรโนตบุค 
ตามลําดับ 2) พอแมใหความสําคัญกับปจจัยดานความจําเปนในการดําเนินชีวิตของครอบครัวใน
การใชเทคโนโลยีส่ือใหม เด็กและเยาวชนเนนคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม 3) การส่ือสาร
ประจําวันของสมาชิกครอบครัวเปนท้ังแบบเห็นหนาคาตาและแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ดวยวิธีการพูดคุยเพื่อแจงขอมูลขาวสาร นัดหมาย ขอความชวยเหลือ 
เปนตน การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวจะอยูภายใตกฎระเบียบแบบแผนตางๆ เชน การให
เด็กและเยาวชนรับผิดชอบคาโทรศัพทของตนเอง การกําหนดวันเวลาการใชคอมพิวเตอร เปนตน 
4) การศึกษาเกี่ยวกับผลทางดานการสื่อสารพบวาเทคโนโลยีส่ือใหมไมกอใหเกิดการส่ือสารใน
ครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากสมาชิกครอบครัวยังคงใหความสําคัญกับการพูดคุยหรือการ
ปฏิสัมพันธแบบเห็นหนาคาตา อยางไรก็ดี การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิก
ครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน เกิดการดูแลความปลอดภัยตอกัน และเกิดความสะดวกสบาย
ในการดําเนินชีวิต รวมท้ัง ผลกระทบอ่ืนๆ ไดแก ทางดานสุขภาพ ทางดานคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน 
ทางดานการเรียน และทางดานความรูสึก  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study 1) types of new media technologies which  
members used in families, 2) factors in using the new media technologies in the families,  
3) domestication of the new media technologies in the families, and 4) effects from communication 
through the new media technologies.  The surveys and in-depth interviews were undertaken with 
samples who were members of nuclear families in Bangkok Metropolitan.  The results showed 
that the new media technologies which the family members used were mobile phones, followed 
by personal computers, mobile phone computers, and computer notebooks.  In using the new 
media technologies, parents based priority on necessities to lives while youths emphasized on 
characteristics of the new media technologies.  Communication in the families was through  
face-to-face along with the new media technologies especially direct talking on the mobile phones 
with purposes of informing messages, making appointments, asking for help, etc.  The usage of 
the new media technologies was under rules and regulations.  For examples, the youths were 
responsible for their calling expenses.  They were restricted to use the computers on certain days 
and times.  For the effects, the results showed that besides building family relationship, 
technology-mediated communication provided securities and convenience to lives.  However, the 
usage of the new media technologies didn’t result to an increase in the family communication 
since members gave significance to face-to-face communication or interactions.  The results also 
indicated other effects to health, increased expenses, learning, and feelings.       
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา   

มนุษยเราเปนสัตวสังคมท่ีไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตัวเอง แตจําเปนตองมาอาศัย 
อยูรวมกันและชวยเหลือพึ่งพากันโดยมีระเบียบแบบแผนซ่ึงถูกจัดวางไวเพื่อสมาชิกไดถือปฏิบัติ 
เพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุขภายใตโครงสรางทางสังคมซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง
บุคคลกลุมหนึ่งท่ีมีแนวทางในการปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกันอยางมีระเบียบแบบแผน โดยมี
สถาบันหลักท่ีสําคัญทางสังคมเปนองคประกอบ อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบัน
ภาษาและการส่ือสาร สถาบันการคมนาคมขนสง สถาบันอนามัยและสาธารณสุข และสถาบันศิลปะ
และนันทนาการ โดยสถาบันเหลานี้ทําหนาท่ีเปนแบบอยางและถายทอดความคิด บรรทัดฐาน ความ
เช่ือ คานิยม อุดมการณ และคุณธรรมใหกับสมาชิกในสังคม (สนธยา พลศรี, 2545 : 106 และ 
สืบคนเม่ือ  4 พฤศจิกายน  2552, จาก  http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Institute-
Social.htm)  

“สถาบันทางสังคม” มีความหมายตางๆ ดังนี้ (อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2545 : 140-141) 
Dictionary of Modern Sociology “สถาบันสังคม หมายถึง กระบวนการหรือ

การรวมกลุมท่ีมีการจัดระเบียบอยางดี มีระบบ และมีความม่ันคงหรือเปล่ียนแปลงยาก” 
 

 พัทยา สายหู (2522 : 140) “สถาบันสังคม หมายถึง กลุมคนท่ีรวมกันแนนอน 
ดวยวัตถุประสงคท่ีจะกระทําการตอกัน ระหวางกัน และรวมกัน และหมายรวมถึง
แบบอยางของการกระทําทางสังคมท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน แนนอน เปนส่ิงท่ี
ปฏิบัติสืบตอกันมา” 
 

ณรงค เส็งประชา (2541 : 84) “สถาบันสังคม คือ กลุมของบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่จัดไวเปนหมวดหมูอยางมีระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติกิจกรรม
ตามคานิยมและตามความจําเปนหรือความตองการของผูคนในสังคมนั้นๆ” 
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ในกลุมสถาบันตางๆ “สถาบันครอบครัว” จัดวาเปนรากฐานสําคัญของโครงสรางทาง 
สังคมท่ีนําไปสูสถาบันอ่ืนๆ โดยสถาบันครอบครัวทําหนาท่ีเปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะใหกับสมาชิกครอบครัว ถายโยงคานิยม ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตใหกับสมาชิกครอบครัว และใหความรู อบรมส่ังสอน หรือขัดเกลา
สมาชิกครอบครัว เพื่อไดเรียนรูถึงระเบียบกฎเกณฑทางสังคมและบทบาทหนาท่ีของตนเองตอ
สังคม ซ่ึงการทําหนาท่ีของสถาบันครอบครัวตองอาศัย “การส่ือสาร” เปนเคร่ืองมือหลักในการ
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ดังนี้ (จิตตินันท เดชะคุปต, 2547-2547 : 42-43)  

1.  บทบาทในการส่ือความหมาย  
     ครอบครัวตองส่ือสารเพ่ือการถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือ  

ทัศนคติ และกฎเกณฑตางๆทางสังคม รวมท้ัง ใหการอบรมส่ังสอนและปลูกฝงลักษณะนิสัย 
คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการดําเนินชีวิตในสังคมใหกับสมาชิก 

2.  บทบาทในการแสดงออก  
การส่ือสารชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด เพื่อการรับรู 

และความเขาใจรวมกัน  
3.  บทบาทในการสรางความสัมพันธ  
การที่สมาชิกมีการส่ือสารเพ่ือแสดงออกหรือถายทอดความรูสึก ความรัก หรือความหวงใย 

ตอกัน เปนการสรางใหเกิดสายสัมพันธอันดีภายในครอบครัว 
4.  บทบาทในการแกปญหา  
การส่ือสารชวยใหสมาชิกครอบครัวไดพูดคุย ถกเถียง และแกไขปญหารวมกัน 

 
ดวยลักษณะสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมออันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

กับสวนใดสวนหนึ่งของสังคม ไดแก ทางเศรษฐกิจ เชน การผลิตสินคาทางวัฒนธรรม การบริโภค
นิยม เปนตน ทางวัฒนธรรม เชน การถายทอดทางวัฒนธรรม การครอบงําทางวัฒนธรรม เปนตน 
ทางส่ิงแวดลอม เชน การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เปนตน ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีและระบบการส่ือสาร เปนตน ซ่ึงเม่ือสวนใดสวนหน่ึงนี้
เปล่ียนแปลง ก็จะสงผลใหสวนอ่ืนมีการเปล่ียนแปลงตาม ดังเชนความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ี
สงผลตอวิวัฒนาการของอุปกรณและระบบทางการส่ือสาร ท่ีทําใหการติดตอส่ือสารปจจุบันมีความ
สะดวกรวดเร็ว (ปรัชญา เวสารัชช และคณะ, 2537 : 11-17; สนธยา พลศรี, 2545 : 196-197) 
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นักวิชาการไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดังนี้ (อางถึงใน ปรัชญา เวสารัชช  
และคณะ, 2537 : 5-9) 

Fairchild และคนอ่ืนๆกลาววา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนลักษณะ
อยางหนึ่งของกระบวนการ แบบแผน หรือรูปแบบของสังคมท่ีมีการแปรผันหรือ
เปล่ียนแปลงไป” 
 

Wilbert E. Moore “การเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนการเปล่ียนแปลงที่
สําคัญของโครงสรางทางสังคม อันเปนการเปล่ียนแปลงแบบแผน การกระทําทาง
สังคม การปะทะสัมพันธทางสังคม ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนและการแสดงออกของ
โครงสรางสังคมนั้น ท่ีเกี่ยวของกับปทัสถานในสังคม คานิยม ผลผลิตและ
สัญลักษณทางวัฒนธรรม” 

 
E. M. Rogers and F. F. Shoemaker “การเปล่ียนแปลงทางสังคมเปน

กระบวนการ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในโครงสรางและหนาท่ีของระบบ
สังคม” 

 
จากนิยามการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกลาวขางตน แมวาสังคมจะเปนเร่ืองท่ีแตกตาง 

ไปจากวัฒนธรรม แต Kroeber and Parsons ไดช้ีใหเห็นวาท้ังสังคมและวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีไมอาจ
แยกออกจากกันได เนื่องจากตางมีความเกี่ยวของกันและสงผลกระทบตอกัน “สังคมและวัฒนธรรม
เปนสวนประกอบซ่ึงกันและกัน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจึง
เปนส่ิงท่ีตองควบคูกันไป สงผลกระทบตอกัน” (อางถึงใน ปรัชญา เวสารัชช และคณะ, 2537 : 8-9) 

นักวิชาการใหความหมายของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ดังนี้ (อางถึงใน สนธยา  
พลศรี, 2545 : 191-192) 

Cargan and Ballantine (1991 : 389) (อางถึงใน สุพิศวง ธรรมพันธา, 
2543 : 68) “การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการเปล่ียนแปลงดานองคประกอบ
ของวัฒนธรรม  ไดแก การเปลี่ยนแปลงของวิถีประชา จารีตประเพณี และ
องคประกอบอ่ืนๆทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงนี้เกิดข้ึนจากอิทธิพลของปจจัย
หลักหลายประการ คือ การแพรกระจายการประดิษฐและการคนพบ” 

 
 

DPU



 4 

Smelser (1988 : 382) (อางถึงใน สุพิศวง ธรรมพันธา, 2543 : 68) การ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับความรู ความเชื่อ และ
ลักษณะการแสดงออกของวิถีชีวิตท่ัวไปในสังคม ผลการคนพบทางวิทยาศาสตร
ทําใหเกิดเทคโนโลยีใหมท่ีทําใหเปล่ียนแปลงวิถีใหมมาใหผูคน”  

 
ณรงค เส็งประชา (2541 : 207) “การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการ

เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมนุษยกําหนดใหมีข้ึน  ท้ังท่ี เปนวัตถุและไมใชวัตถุ  เชน 
เทคโนโลยี ระบบครอบครัว ท่ีมนุษยนําเอามาใชเปนองคประกอบในการดําเนิน
ชีวิตรวมกันในสังคม” 

 
ยุคโลกาภิวัตนปจจุบันนํามาสูการหล่ังไหลของกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ไดแก การ 

บริโภคนิยม ความทันสมัย และเสรีภาพทางบุคคล ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และที่สงผลใหการดําเนินชีวิตของครอบครัวตองเปล่ียนแปลงตาม โดย
แตเดิมครอบครัวไทยจะเปนครอบครัวขยาย ประกอบดวยปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก และญาติพี่นอง
อาศัยอยูรวมกัน ครอบครัวมีความอบอุนและสมาชิกครอบครัวมีความใกลชิดผูกพันกัน เนื่องจาก
ตางคนตางมีเวลาใหแกกัน คอยชวยเหลือดูแลซ่ึงกัน และใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําตอกัน แตดวย
ปจจัยทางเศรษฐกิจหรือความจําเปนทางดานอ่ืนๆ เชน กระแสบริโภคนิยมท่ีสงผลตอคาครองชีพท่ี
สูงข้ึน ทําใหขนาดของครอบครัวไทยลดลงมาเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน โดยมีเพียงพอ แม และลูก 
อาศัยอยูรวมกัน ตลอดท้ังการดําเนินชีวิตของครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะกับผูท่ีเปนแม 
ซ่ึงโดยหลักจะรับผิดชอบงานภายในบาน ตองออกไปทํางานนอกบานชวยเหลือผูท่ีเปนพอเพื่อหา
รายไดท่ีเพียงพอตอการเล้ียงดูสมาชิกครอบครัว ซ่ึงภายใตสภาวะการณเชนนี้ ทําใหพอแมมีเวลาอยู
กับลูกหรือพูดคุยกับลูกนอยลงและสงผลตอความสัมพันธในครอบครัวท่ีลดนอยลงตาม จนอาจ
นํามาสูการเกิดปญหาการแตกแยกหรือการหยารางภายหลัง    

ขอมูลจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของลักษณะครอบครัวไทยอันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ ซ่ึงแตเดิมสวนใหญเปนครอบครัวขยายท่ีประกอบดวยปูยาหรือตายาย พอแม และลูก 
เปล่ียนมาเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีประกอบดวยพอแมและลูก หรือครอบครัวคนเดียวท่ีประกอบดวย
พอหรือแมและลูกเทานั้น โดยในป 2545 พบวามีอัตราของครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวคนเดียวท่ี
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 55.5 และ 11.8 ตามลําดับ และการเปล่ียนแปลงของลักษณะครอบครัวไทยนี้มี
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แนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับ การสํารวจครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1,066 ครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย พบวาจากท่ีพอแมสวนใหญตองออกไปทํางานนอกบานวันละ 7-9 
ช่ัวโมง จึงเปนเหตุใหพอแมมีเวลาอยูกับลูกหรือใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันเพียงวันละ 1-3 ช่ัวโมง
เทานั้น (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย, สืบคนเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2553) 

การศึกษาของสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัว เร่ือง "สุขภาวะครอบครัวในสังคมไทย" ระหวางวันท่ี 24-27 
มกราคม 2552 โดยการสํารวจสัมพันธภาพระหวางกลุมตัวอยาง จํานวน 5,100 คน ซ่ึงแบงออกเปน 
2 กลุมอยางละเทาๆกัน ไดแก กลุมเด็กและวัยรุน อายุ 11-22 ป และกลุมบิดามารดาหรือผูปกครอง
หรือผูใหการอุปถัมภเล้ียงดูเด็กและวัยรุนดังกลาว พบวาสัมพันธภาพระหวางเด็กและผูปกครองทั้ง
ในเขตเมืองและเขตชนบทสวนใหญอยูในระดับปานกลางเทานั้น โดยท้ังนี้ ขอมูลจากโครงการ
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน (Child Watch) ช้ีถึงสาเหตุของระดับสัมพันธภาพดังกลาววา
สวนหนึ่งเกิดจากโครงสรางพื้นฐานของครอบครัวไทยท่ีมีอัตราการหยารางเพ่ิมมากข้ึน (สืบคนเม่ือ 
12 พฤษภาคม 2552, จาก http://www.thaimental.com/modules.php?name=News&file=article&sid 
=1174) 

ขอมูลจากโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บกลุมดัชนีช้ีวัดครอบครัวอยูดีมีสุข ทางดาน 
สัมพันธภาพ ท่ีอบอุนในครอบครัวในระดับประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาระดับสัมพันธภาพของครอบครัวไทยมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2545 อยูในเกณฑรอยละ 80.85 ลดลงเหลือรอยละ 70.77 ในป 2550 ท้ังนี้ 
เนื่องจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีทําใหพอแมตางตองทํางานเพ่ือหารายไดท่ีเพียงพอมา
สนับสนุนหรือจุนเจือสมาชิกครอบครัว เปนเหตุใหตางคนตางไมมีเวลาใหแกกันและเกิดความไม
เข า ใจ กันจนนํา  ไปสูก ารแตกแยกในครอบครัว  (สืบคน เ ม่ือ  1 4  ตุลาคม  2 5 5 2 ,  จาก 
http://www.fm100cmu.com/blog/Family/content.php?id=68) 

ขณะท่ีกระแสวัฒนธรรมตะวันตกก็กอใหเกิดเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก โทรศัพทมือถือ  
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เปนตน ท่ีชวยใหการติดตอส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกับคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน ความสะดวกพกพา ความสามารถในการติดตอส่ือสารไดทุกที่ทุกเวลา 
ความบันเทิง เปนตน สงผลใหเทคโนโลยีส่ือใหมเกิดแพรกระจายและเปนท่ีนิยมใชในครัวเรือน
ตางๆโดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2550 พบวาในจํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป 
ประมาณ 59.97 ลานคน เปนผูมีผูใชโทรศัพทมือถือ (ไมรวมเคร่ือง PCT) ประมาณ 28.29 ลานคน 
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หรือรอยละ 47.2 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัวจากจํานวน 16.54 ลานคน ในป 2547 โดยกรุงเทพมหานคร
มีสัดสวนของผูมีผูใชโทรศัทพมือถือมากท่ีสุดถึงรอยละ 68.4 รองลงมา คือ ภาคกลาง รอยละ 55.0 
และภาคใต รอยละ 44.1 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) 

สอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ระหวางป 2547-2551 พบอัตรา 
การแพรกระจายของคอมพิวเตอรในครัวเรือนไทยเพิ่มข้ึนจากเดิม 11.7 เคร่ือง เปน 24.8 เคร่ือง ตอ 
100 ครัวเรือน (แยกออกเปนพีซี 20.1 เคร่ือง โนตบุค 4.1 เคร่ือง และพีดีเอ 0.5 เคร่ือง) และอัตราการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม 5.7 เปน 8.6 ตอ 100 ครัวเรือน อีกท้ัง การสํารวจกับประชากร
ประมาณ 60.3 ลานคน ก็พบการเพิ่มข้ึนของอัตราผูใชเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก คอมพิวเตอรจาก 
12.54 ลานคน เพ่ิมข้ึนเปน 16.99 ลานคน อินเทอรเน็ตจาก 6.97 ลานคน เพ่ิมข้ึนเปน 10.96 ลานคน 
และโทรศัพทมือถือจาก 16.54 ลานคน เพ่ิมข้ึนเปน 31.86 ลานคน โดยผูใชจะกระจุกตัวอยูในกลุม
เด็กและเยาวชน อายุระหวาง 6-24 ป และโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) 

จากท่ีประชากรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเปนจํานวนมาก 
ข้ึนนั้นกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสีย โดยการสํารวจของศูนยการวิจัยและคิดคนนวัตกรรมของเทเลเนอร
แหงเอเซีย-แปซิฟก (TRICAP) ในชวงป 2549-2550 เกี่ยวกับทัศนคติของคนไทย อายุระหวาง 15-29 ป 
จํานวน 1,148 คน ตอการใชโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพีซี และเครือขายสังคมออนไลน พบวา
ผูใชสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันมีความ 
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ผูใชจะใหคุณคากับการปฏิสัมพันธท่ีใกลชิดดวยการพูดคุยผานส่ือใหม
มากกวาการสงขอความ และผูใชท่ีเปนวัยรุนจะใชส่ือใหมเพื่อความปลอดภัยและเพื่อแสดงออกถึง
ความทันสมัย (สืบคนเม่ือ 27 กรกฎาคม 2552, จาก   http://www.wiseknow.com/content/view/1104/1/)  

ขอมูลจากโครงการไชลดวอทช (Child Watch) ผานเว็ปไซดของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เกี่ยวกับสภาวการณการใชชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยการสํารวจ
กลุมตัวอยางในจังหวัดท่ีมีสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดละ 400 คน 
รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 25,000 คน ชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ในป 2549 พบวาจากท่ีเด็กและ
เยาวชนมีอัตราการใชโทรศัพทมือถือ รอยละ 91 เด็กและเยาวชนจึงเกิดพฤติกรรมการพูดคุยทาง
โทรศัพทเปนเวลามากกวา 1 ช่ัวโมงตอวัน และการสงขอความส้ัน (SMS) หรือโหลดภาพหรือเพลง
ทุกวัน (สืบคนเม่ือ 12 พฤษภาคม 2552, จาก http://www.thaihealth.or.th/node/5904)  

การสํารวจทัศนคติและพฤตกิรรมการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเดก็และเยาวชน จํานวน  
3,360 คน ระดับช้ันประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาท่ัวทุกภูมิภาค รวม 14 จังหวัด ชวงเดือนกันยายน-
ตุลาคม ในป 2548 ของสถาบันรามจิตติและกระทรวงวัฒนธรรม พบอัตราการใชโทรศัพทมือถือ
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และคอมพิวเตอรในกลุมเด็กและเยาวชนสูงสุด อีกท้ัง เด็กและเยาวชนจะมีพฤติกรรมเลนเกม
ออนไลน พูดคุยทางโทรศัพทเฉล่ียวันละ 1 ช่ัวโมง สงขอความวันละ 2 คร้ัง และโหลดภาพวันละ 2 
รอบ (สืบคนเม่ือ 12 พฤษภาคม 2552, จาก http://www.childwatchthai.com/cwnews1.asp?GID=27) 

รายงาน Synovate youth report ของบริษัท ซินโนเวต (ประเทศไทย) จาํกัด ในเว็ปไซด 
ของศูนยเฝาระวังภัยเทคโนโลยี (IT Watch) มูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงสํารวจพฤติกรรมการใชอุปกรณ
ดิจิตอลและอุปกรณเคล่ือนท่ีของกลุมวัยรุนไทยท่ีเปนนกัเรียนและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อายุระหวาง 15-24 ป จาํนวน 914 คน พบวา 1) วนัรุนสวนใหญใชเวลาเขาอินเทอรเน็ต
โดยเฉล่ีย 21 ช่ัวโมงตอสัปดาห 2) จากท่ีวยัรุนรอยละ 94 มีโทรศัพทมือถือ สามารถแบงออกเปนท่ีเลน 
MP3 ได รอยละ 71 เขาอินเทอรเน็ตได รอยละ 54 เลนเกมได รอยละ 24 และเปนพดีีเอโฟน รอยละ 12 
และ 3) วยัรุนรอยละ 76 จะชอบสงขอความผานโทรศัพทมือถือ (สืบคนเม่ือ 14 ตุลาคม 2552, จาก 
http://www.thaiitwatch.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=72&auto_id =4&TopicPk=) 

จากท่ีเด็กและเยาวชนมีความเปนอิสระในการใชเทคโนโลยีสื่อใหม นักวิชาการชี้วา 
นอกจากจะสงผลใหเด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมการใชส่ือใหมแลว ยังอาจนํามาสูการเกิดชองวาง
ทางการส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัว ซ่ึง Boethius และ Reimer (อางถึงใน Fornas & Bolin, 
1995 : 49, 63) ช้ีถึงสาเหตุหนึ่งของการเกิดชองวาง คือ ความแตกตางระหวางบุคคลทางดานอายุ 
การศึกษา ความสนใจ การทํากิจกรรม เปนตน อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางยุคสมัย 
(Generation) ดังเชนยุคดิจิตอลปจจุบัน เด็กและเยาวชนจะถูกเล้ียงดูและเติบโตข้ึนมาทามกลาง
เทคโนโลยีส่ือใหมลอมรอบตัว เด็กและเยาวชนจึงมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมและใชเวลาอยูกับเทคโนโลยีส่ือใหมมากกวาพอแม   

สอดคลองกับ van der Voort, Nikken, & van Lil (1992) (อางถึงใน Kundanis, 2003 : 11)  
ช้ีวาพอแมไมควรมองขามหรือละเลยชองวางท่ีเกิดข้ึนโดยปลอยใหเด็กและเยาวชนใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมอยูตามลําพังโดยไมไดเขาไปมีสวนรวมในการใชสื่อใหมกับเด็กและเยาวชนหรือควบคุม 
ดูแลใหเด็กและเยาวชนเกิดการใชส่ือใหมอยางเหมาะสม ท้ังนี้ Green (2002 : 48-50) เห็นวาเปนเพราะ
วัยของเด็กและเยาวชนท่ีทําใหพวกเขายังไมสามารถควบคุมตัวเองใหใชส่ือใหมไดอยางเหมาะสม  

จากท่ีเทคโนโลยีส่ือใหมไดเขามามีบทบาทในครอบครัวและกอใหเกิดท้ังผลดแีละผลเสีย 
คือชวยใหการดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ขณะท่ีกอใหเกิดชองวาง
ระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชนนั้น Kundanis (2003 : 120) และ Siverblatt (1995) (อางถึงใน 
Kundanis, 2003 : 121) ช้ีถึงวิธีการท่ีพอแมควรใชในการอุดชองวางท่ีเกิดข้ึน โดยพอแมตองพยายาม
เรียนรูท่ีจะใชส่ือใหมใหเทาทันลูก ซ่ึง “การเรียนรูใหเทาทัน” นั้น นอกจากจะหมายถึงพอแมตอง
เรียนรูท่ีจะแสดงออกถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในการควบคุมใหเด็กและเยาวชนใชส่ือใหมให
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เหมาะสมแลว พอแมยังตองเรียนรูถึงพฤติกรรมการใชส่ือใหมของเด็กและเยาวชน และเรียนรูท่ีจะ
พูดคุยและมีสวนรวมในการใชส่ือใหมกับเด็กและเยาวชนควบคูกัน  

สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ท่ีตั้งรับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอันเกิดจากการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวไทย โดย
นโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวเนนใหสมาชิกไดเกิดการนําส่ือใหมเขามาในครอบครัวเพื่อการเรียนรู 
การชวยเหลือและแกไขปญหา การสรางระบบเพื่อการพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพรวมกัน เพื่อให
ครอบครัวมีชีวิตท่ีเปนสุข พึ่งพาตนเองได มีพัฒนาการรอบดาน และเปนพลังสรางสังคมท่ีมีคุณภาพ
ตอไป (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย, 2547 : 4-11) ประกอบกับ สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส “วันครอบครัว” ในวันท่ี 14 
เมษายน 2552 กลาวถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหสมาชิกเกิดการพัฒนาและการเสริมสราง
พลังของครอบครัวใหมีความเขมแข็งภายใตยุคสังคมสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเนนย้ํา
ปจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ การท่ีสมาชิกในครอบครัวมี “เวลา กิจกรรม และการเรียนรู” รวมกัน 
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 
สืบคนเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2553) 

จากขอมูลดงักลาวขางตน จะเห็นไดวาความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการสื่อสารทําให 
เทคโนโลยีส่ือใหมไดเขามามีบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัวในสังคมปจจุบัน 
ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการที่กอใหเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใน
ครอบครัวและท่ีนํามาสูการเกิดผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ 
 
1.2  ปญหานําวิจัย  
       1.2.1  มีเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดบางท่ีสมาชิกใชในครอบครัว 
       1.2.2  มีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
       1.2.3  สมาชิกใชเทคโนโลยีส่ือใหมในการส่ือสารในครอบครัวอยางไร 
       1.2.4  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลอยางไรกับครอบครัว 
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1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย  
       1.3.1  เพื่อทราบถึงประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกใชในครอบครัว 
       1.3.2  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
       1.3.3  เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกในการส่ือสารในครอบครัว 
       1.3.4  เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวจากการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

จากหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ของสํานักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง พบวามีราษฎรอาศัยอยูท่ัวราชอาณาจักร เปนจํานวน 63,389,730 ลานคน โดย
กรุงเทพมหานครเปนเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากท่ีสุด เปนจํานวน 5,710,883 ลานคน (สํานัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2551)  

ขอมูลจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของลักษณะครอบครัวไทย ซ่ึงแตเดิมเปนครอบครัวขยายเปล่ียนมาเปน
ครอบครัวเดี่ยวโดยในป 2545 พบวามีอัตราของครอบครัวเดี่ยวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 55.5 และการ
เปล่ียนแปลงของลักษณะครอบครัวไทยนี้มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, สืบคนเม่ือ 9 
กุมภาพันธ 2553) 

การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับการมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสารในครัวเรือน ในระหวางป พ.ศ. 2547-2551 พบวากรุงเทพมหานครเปนเขตท่ีประชากร
อายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป โดยเฉพาะอายุ 6-24 ป มีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมากท่ีสุด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) 

บุปผา เมฆสรีทองคํา และ อรรยา สิงหสงบ (2552 : 131-149) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช 
ส่ืออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย ซ่ึงแบงออกตามชวงพัฒนาการแหงวัยได 3 กลุม อันไดแก 
กลุมนักเรียนช้ันประถมศึกษา กลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และกลุมนิสิตนักศึกษา และพบวากลุม
เด็กและเยาวชนไทยท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการใชส่ืออินเทอรเน็ตคือกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

จากขอมูลดังกลาว การวิจยัคร้ังนี้จึงมุงศึกษาสมาชิกในครอบครัวเดี่ยวท่ีอาศัยอยูในเขต 
กรุงเทพมหานครท่ีมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยูในครัวเรือน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมพอแม 
และกลุมเดก็และเยาวชน อายุ 11-18 ปหรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
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1.5  ขอสันนิษฐานเบื้องตน 
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารในครัวเรือน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2551 พบอัตราการมีและการใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะกบัครัวเรือน
ในเขตกรุงเทพมหานคร (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) การศึกษาคร้ังนี้จึงมีขอสันนิษฐานเบ้ืองตนวา
สมาชิกครอบครัวมีการนําเทคโนโลยีส่ือใหมเขามาใชอยูภายในครัวเรือนเปนระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวนี้นับวันยิ่งเพิ่มข้ึน  
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.6.1  เพื่อบุคคลไดเรียนรูถึงสภาวการณของการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวปจจุบัน 
กอนนําเทคโนโลยีส่ือใหมเขามาใชในครอบครัวของตนเอง 
       1.62  เพื่อสมาชิกครอบครัวที่มีการใชเทคโนโลยีสื่อใหมกันอยู ไดนําผลการศึกษามาเปน 
แนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการใชเทคโนโลยีส่ือใหม รวมท้ัง วิธีการส่ือสารระหวางสมาชิก
ในครอบครัว ท่ีจะนํามาสูความเขาใจกันมากยิ่งข้ึน 
       1.6.3  เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการกําหนดหรือพยากรณบทบาทของเทคโนโลยี
ส่ือใหมตอการส่ือสารในครอบครัวในอนาคต 
 
1.7  นิยามศัพท  

เทคโนโลยีส่ือใหม (New Media Technologies) หมายถึง ส่ือที่มีความเปนดิจิตอลที่ใชงาน 
รวมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยสงผลตอความสามารถในการประมวลผลไดอยางรวดเร็วและ
ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน  

การวิจัยคร้ังนี้จําแนกประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้  
  กลุมท่ี 1 ประเภทโทรศัพทมือถือ เปนอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะ
คลายกับโทรศัพทบานแตไรสาย สามารถพกพาไปไดทุกท่ีทุกเวลา และติดตอหรือเช่ือมตอกับ
โทรศัพทบานและโทรศัพทมือถืออ่ืนๆได นอกจากคุณสมบัติหลักทางดานเสียงหรือการพูดคุยผาน
ส่ือโดยตรง โทรศัพทมือถือยังมีความสามารถทางดานอ่ืนๆ ไดแก การส่ือสารดวยขอความ (SMS) 
การส่ือสารดวยแบบมัลติมิเดีย (เชน MMS ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย และเกม) 
การบันทึกขอความ ภาพ และเสียง เปนตน 
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กลุมท่ี 2 ประเภทคอมพิวเตอร เปนอุปกรณอิเล็กทรอนกิสท่ีสามารถเช่ือมตอกับ 
อินเทอรเน็ตและคํานวณโดยอัตโนมัติตามคําส่ัง โดยมีหนวยประมวลผลทําหนาท่ีประมวลผลตาม
ชุดคําส่ังท่ีระบุข้ันตอนการคํานวณ เรียกวา “โปรแกรมคอมพิวเตอร” โดยผลลัพธท่ีไดออกมานั้น
อาจเปนไดท้ังขอความ เสียง ตัวเลข รูปภาพ หรือรูปอ่ืนๆ ส่ือประเภทคอมพิวเตอรจะมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีแตกตางกันออกไป ไดแก คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบต้ังโตะ (PC) คอมพิวเตอรสวนบุคคล
แบบพกพา (Notebook) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา เชน พอคเก็ตพีซี (Pocket PC) พีดีเอ 
(PDA) ปาลม (Palm) เปนตน  

กลุมท่ี 3 ประเภทโทรศัพทคอมพิวเตอร เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดฝามือ 
แบบพกพาที่รวมเอาหนาท่ีตางๆของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือเขาไวดวยกัน และ
สงผลตอการทํางานไดท้ังสองอยางในเคร่ืองเดียวกัน ส่ือประเภทโทรศัพทคอมพิวเตอรจะมีลักษณะ
ทางกายภาพท่ีแตกตางกันออกไป เชน พอคเก็ตพีซีโฟน (Pocket PC Phone) พีดีเอโฟน (PDA 
Phone) ปาลมโฟน (Palm Phone) สมารทโฟน (Smart Phone) เปนตน 

ครอบครัว (Families) หมายถึง ประกอบดวยบุคคล 2 คน ท่ีมาเกี่ยวของกันดวยการ 
แตงงานกนั อาศัยอยูรวมกัน และมีบุตรดวยกันหรือนําบุตรมาเล้ียงดู  

ครอบครัวแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ (Bee et al., 2005 : 351-352) 
      1.  ครอบครัวเดีย่ว (Nuclear Family) เปนครอบครัวขนาดเล็กท่ีประกอบดวยพอแมหรือ

ผูปกครอง และลูกอาศัยอยูรวมกัน 
      2.  ครอบครัวขยาย (Extended Family) เปนครอบครัวขนาดใหญท่ีประกอบดวย 

ครอบครัวเดี่ยวต้ังแตสองครอบครัวข้ึนไป หรืออาจมีเครือญาติหรือบุคคลอ่ืนอาศัยอยูรวมกัน หรือ
อาศัยอยูในหลายหลังคาเรือนแตอยูในเขตร้ัวเดียวกัน   

      3.  ครอบครัวคนเดียว (Single-parent Family) เปนครอบครัวท่ีประกอบดวยลูกอยางนอย  
1 คน อยูภายใตการเล้ียงดูของพอหรือแมหรือผูปกครองเพียงคนเดียว อันมาจากสาเหตุของการหยาราง 
การแยกกันอยู หรือการเสียชีวิต  

จากขอมูลจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556  
ซ่ึงพบวาในป 2545 มีอัตราของครอบครัวเดี่ยวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 55.5 และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย, สืบคนเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2553) ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้จึงมุงศึกษาเฉพาะครอบครัวเดี่ยว 
หรือครอบครัวขนาดเล็กท่ีประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 คน คือ พอแมหรือผูปกครอง และลูก หรือ
ท่ีเกี่ยวของกันดวยบทบาทหนาท่ีของการเปนพอแมและลูก 
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สมาชิกครอบครัว (Family Members) หมายถึง บุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันในครอบครัวเดี่ยว  
เกี่ยวของกันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมายและมีลักษณะความสัมพันธเปนแบบสามีกับภรรยา พอ
กับลูก แมกับลูก และพ่ีกับนอง      

การสื่อสารในครอบครัว (Family Communication) หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธ 
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเดีย่ว  

ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม (Factors in Using New Media Technologies) หมายถึง  
เหตุจูงใจหรือสาเหตุของการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเดี่ยว โดยการศึกษาคร้ังนี้แบงปจจยั 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมออกเปน 2 ดาน ดังนี ้

1.  ปจจัยภายในบุคคล อันประกอบดวย  
                         1.1  ความตองการทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนในการดําเนนิชีวิต ไดแก  
การติดตอพูดคุยกันตลอดเวลา การเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว การทํางาน
หรือการเรียน การคนหาขอมูลขาวสาร และการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง  
            1.2  ความตองการทางจิตใจท่ีเกีย่วของกับอารมณหรือความรูสึก ไดแก ความสมัพันธ
ในครอบครัว ความปลอดภยัหรือความอุนใจ ความผอนคลาย ความเปนอิสระ และคลายความเหงา 

2.  ปจจัยภายนอกบุคคล อันประกอบดวย 
            2.1  คุณสมบัติของส่ือใหม ไดแก ความสะดวกพกพา ราคาถูก การรับ-สงอีเมล การ
ทองอินเทอรเน็ต การพูดคุยออนไลน การรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียง การบันทึกขอความ รูปภาพ 
เสียง และความบันเทิง (เชน การฟงเพลง วทิยุ การดหูนัง ทีวี)  

            2.2  อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความทันสมัย ความมีฐานะ และการ 
ยอมรับจากสังคม  

การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว (Domestication of New Media Technologies in  
Families) หมายถึง รูปแบบหรือกระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกในครอบครัวเดี่ยว 
โดยมีองคประกอบ ดังน้ี  

1.  การส่ือสารในชีวิตประจําวัน ไดแก วิธีการส่ือสารประจําวัน ประเภทของเทคโนโลยี 
ส่ือใหมท่ีใช สมาชิกครอบครัวท่ีมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวย ความบอยคร้ังในการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหม และชวงเวลาท่ีใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

2.  การใชเทคโนโลยีส่ือใหม แบงออกเปน 
                         2.1  วัตถุประสงค ประกอบดวย  
       2.1.1  เพื่อกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว ไดแก การพูดคุยเร่ืองราวเกีย่วกับ
ชีวิตประจําวัน การพูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ การพูดคุยเร่ืองท่ีทําผิดพลาด การนัดหมาย 
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การแจงขอมูลขาวสาร การรับรูขอมูลขาวสาร การขอหรือใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น 
การแสดงความรัก ความหวงใย ความใกลชิดสนิทสนม และความสัมพันธในครอบครัว  
       2.1.2  เพื่อกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัว ท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก ความปลอดภัยหรืออุนใจ คลายความเหงา ความบันเทิง และ
ความเปนอิสระ     
           2.2  วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก การพูดคุยโดยตรง การสนทนาทาง
ออนไลน การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน การรับ-สงอีเมล การรับ-สงขอความส้ัน (SMS) 
การรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) การทองอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลขาวสาร การฟงเพลง วิทย ุและ
การดูทีวี หนัง 

3.  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม ประกอบดวย ความคิดเห็นตอกฎระเบียบ 
แบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว และการมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัว ไดแก การควบคุมดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหเหมาะสม การจํากัดเวลา
หรือขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน และการใหคํา 
แนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน 

       4.  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหม ประกอบดวย การทีส่มาชิก 
ประสบปญหากับตัวเองและกับผูอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก ไมชอบ
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน ไมคุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ส่ือใหม หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยีส่ือใหม รูสึก
ถึงชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม และรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

5.  การแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ประกอบดวย  
แนวทางแกไขปญหาของตัวสมาชิกเองและของผูอื่นในครอบครัวในการสื่อสารผานเทคโนโลยี 
ส่ือใหม ไดแก การช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การบอกหรืออธิบายวิธีการใชงาน
เทคโนโลยีส่ือใหม การเปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา การใชเทคโนโลยีส่ือใหม
กับสมาชิกครอบครัวเทาท่ีจําเปน การใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวมากยิ่งข้ึน และไมมี
การแกไขปญหา 

การสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Communication through New Media Technologies)  
หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีสื่อใหมของสมาชิกใน 
ครอบครัวเดี่ยว  
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ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Consequences of Communication through  
New Media Technologies) หมายถึง ผลลัพทท้ังท่ีดีและไมดีท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ส่ือใหม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

     1.  ผลทางดานการส่ือสาร ไดแก การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมเปนชองทางรอง 
จากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมไมแตกตางไปจากส่ือสาร
แบบเหน็หนาคาตา การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมลดชองวางทางการส่ือสารระหวางสมาชิก
ครอบครัว การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวเกดิความเขาใจกนัมากยิ่งข้ึน 
การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวมีการพูดคุยกันมากข้ึน การส่ือสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวกลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน และการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวมีอิสระในการส่ือสารหรือแสดงออกมากย่ิงข้ึน 

2.  ผลทางดานครอบครัว ไดแก สมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกัน 
อยางมีความสุข สมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกันอยางสรางสรรค สมาชิก
ครอบครัวเกิดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน สมาชิกครอบครัวเกิดการแบงปนประสบการณ
รวมกัน สมาชิกครอบครัวเกิดความใกลชิดสนิมสนมกันมากยิ่งข้ึน สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน สมาชิกครอบครัวเกิดการดูแลความปลอดภยัในครอบครัวมากยิ่งข้ึน และการดําเนนิชีวติ
ของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2  
ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ือง “เทคโนโลยีส่ือใหมกับการส่ือสารในครอบครัวในเขตกรงุเทพมหานคร”  

มีทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
2.1  แนวคิดกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technological Determinism) 
       2.1.1  ความเปนมาของแนวคิดกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด 
       2.1.2  ความเปนมาของเทคโนโลยีส่ือใหม 

              2.2  แนวคิดการส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 
             2.2.1  ความหมายของการส่ือสาร 
             2.2.2  ความหมายของการส่ือสารระหวางบุคคล 
      2.3  แนวคิดการส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer-mediated Communication) 

       2.4  แนวคิดการส่ือสารในครอบครัว (Family Communication) 
              2.4.1  ความหมายของครอบครัว 
              2.4.2  การส่ือสารในครอบครัว 
               2.4.3  วัฒนธรรมครอบครัวไทย 
              2.4.4  การส่ือสารในครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
       2.5  แนวคิดการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั (Domestication of Technology) 

      2.6  แนวคิดเกีย่วกับการเปดรับส่ือใหม (New Media Exposure)  
             2.6.1  ปจจัยภายนอกบุคคลตอการเปดรับส่ือใหม 
             2.6.2  ปจจัยภายในบุคคลตอการเปดรับส่ือใหม 
      2.7  แนวคิดเกีย่วกับผลกระทบของส่ือใหม (Effects of New Media)  

       2.8  ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
             2.8.1  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  
             2.8.2  เด็กและเยาวชนกับการใชเทคโนโลยส่ืีอใหม 
             2.8.3  ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
             2.8.4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยอ่ืนๆตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
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2.1  แนวคิดกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technological Determinism) 
       2.1.1  ความเปนมาของแนวคิดกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด 

เทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technological Determinism) เปนแนวคิดท่ีเห็นพองกับ 
ทฤษฎีสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยส่ือท่ีเชื่อวาโครงสรางสังคมสวนลางซ่ึงหมายถึงเศรษฐกิจ
จะเปนตัวกําหนดความเปนไปของโครงสรางสวนบนซ่ึงหมายถึงจิตสํานึก อุดมการณ และสถาบัน
สังคม (กาญจนา แกวเทพ, 2544 : 223-239; กาญจนา แกวเทพ, 2543 : 113-127; กาญจนา แกวเทพ และ
สมสุข หินวิมาน, 2551 : 122-160) 

จากท่ีโครงสรางสวนลางทางเศรษฐกิจแบงออกเปนความสัมพันธการผลิตกับพลังการผลิต  
ทฤษฎีสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยส่ือจะใหความสนใจกับความสัมพันธการผลิตโดยมองท่ี
ความเปนเจาของและการควบคุมการผลิต ขณะท่ีกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดจะสนใจดานพลัง
การผลิตโดยมองท่ีเทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการส่ือสารซ่ึงกลุมเทคโนโลยี
เปนตัวกําหนดเชื่อวาจะเปนตัวขับเคล่ือนกระบวนการส่ือสารและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ระดับตางๆ ไดแก ระดับสังคมโดยรวม ระดับปจเจกบุคคล และระดับสถาบันสังคม  

Marshall McLuhan เปนนักวชิาการจากสํานักโตรอนโตผูช่ืนชอบในความสามารถของ 
เทคโนโลยีส่ือใหมท่ีชวยขยับขยายประสบการณของมนุษยในระดับปจเจกบุคคล โดย McLuhan ให
ความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบส่ือกับประสบการณดานผัสสะ (Senses) ของมนุษย
วาจะสงผลตอการไดเห็น ไดยิน และไดสัมผัสในกาละเทศะท่ีแตกตางกันอยางไร  

Everett M. Rogers เปนนักวชิาการจากแนวคิดเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดแบบออนๆ  
(Soft Technology Determinism) ท่ีเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีตองรวมกับปจจัยดานอ่ืนๆถึงจะเปน
สาเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม และจากท่ี Rogers ใหความสนใจวิเคราะหการทําหนาท่ีเปน
ส่ือกลางของเทคโนโลยีส่ือใหมในการส่ือสารระหวางบุคคล Rogers ไดสรุปคุณสมบัติของส่ือใหม
ไวดังนี้  

1.  การเกิดปฏิกิริยาโตตอบ (Interactivity)  
เทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหการรับ-สงขอมูลขาวสารเกิดข้ึนไดในชวงเวลาเดียวกัน  
2.  การแยกขอมูลขาวสารออกเปนสวน (De-massification)  
เทคโนโลยีส่ือใหมชวยกอใหเกิดการแยกขอมูลขาวสารออกเปนสวนๆหรือการนํา 

เฉพาะบางสวนท่ีตองการออกมาใช  
      3.  การนําขอมูลออกมาใชไดทันทวงที (Synchroneity) หรือภายหลังกไ็ด (Asynchroneity)  
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Altheide and Snow เห็นดวยกับแนวคิดของกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดโดยใหความ 
สนใจศึกษาถึงรูปแบบของเทคโนโลยีส่ือใหมในมิติตางๆ ดังนี้ 

1.  รูปแบบของผัสสะแหงประสบการณ (Sense of Experience) 
เนนมองวารูปแบบส่ือแตละชนิดจะสรางประสบการณท่ีแตกตางแบบใดใหแกผูรับสาร 

หรือจะสรางความดึงดดูใจใหผูรับสารเขามามีสวนรวมหรือผูกพันมากนอยเพียงใด 
2.  รูปแบบของเน้ือหา (Content) 
เนนมองวารูปแบบส่ือแตละชนิดจะกําหนดประเภทของเนื้อหาท่ีแตกตางกันอยางไร  

เชน สมจริงหรือจินตนาการ (Realism or Fantasy) แบบเปดหรือแบบปด (Open or Closed) เปนตน 
3.  รูปแบบการใชรหัส (Code) 
เนนมองวารูปแบบส่ือแตละชนิดจะถูกใสรหัสมากนอยหรือแตกตางกนัอยางไร เชน  

ภาพ เสียง ตวัอักษร เปนตน  
4.  รูปแบบบริบทของการใชส่ือ (Context of Use)  
เนนมองวารูปแบบส่ือแตละชนิดจะเรียกรองบริบทท่ีแตกตางกันออกไป  เชน ในบาน  

นอกบาน ท่ีทํางาน ท่ีโรงเรียน เปนตน 
       5.  รูปแบบความสัมพันธระหวางผูสงสาร-ผูรับสาร (Sender-Receiver Relations)  

เนนมองวารูปแบบส่ือแตละชนิดจะสงผลตอความสัมพนัธระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
ท่ีแตกตางกัน เชน การส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา การส่ือสารแบบผานส่ือใหม เปนตน 

แมวานักวิชาการตางๆในกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดจะมีแนวคิดหรือความสนใจยอย 
ท่ีแตกตางกันไป แตนักวิชาการเหลานั้นก็มีทัศนะหรือความเช่ือรวมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสาร 
ดังนี้ 

1.  เทคโนโลยีการส่ือสารเปนพื้นฐานของทุกสังคม 
2.  เทคโนโลยีการส่ือสารแตละชนิดจะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางสังคมแตละอยาง 
3.  ข้ันตอนการผลิตและการใชเทคโนโลยีการส่ือสารจะเปนตัวนําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ของสังคม 
4.  การปฏิวัติเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารในแตละคร้ังจะทําใหเกิดการปฏิวัต ิ

เปล่ียนแปลงสังคมตามมาเสมอ 
5.  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสารจะสงผลตอสํานึกของผูคนเร่ืองเวลา พื้นท่ี 

และประสบการณการรับรูของมนุษย 
 
 

DPU



 18 

     2.1.2  ความเปนมาของเทคโนโลยีส่ือใหม 
เทคโนโลยีส่ือใหม (New Media Technologies) เปนววิัฒนาการหน่ึงของเทคโนโลยี 

ทางการส่ือสารท่ีมีความเปนดิจิตอลท่ีใชงานรวมกับคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว 
และผลที่ไดจะออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้ 
เทคโนโลยีส่ือใหมประกอบดวยเทคโนโลยีทางการส่ือสารประเภทตางๆ ดังนี้ 

2.1.2.1  โทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
การริเร่ิมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณป พ.ศ. 2524 ในแถบประเทศ 

สแกนดิเนเวีย ตอมาคือประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2526 และประเทศสหราชอาณาจักรในป  
พ. ศ. 2527 โดยเปนระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี Cellular แบบแอนะล็อก (Analog) แตเนื่องจากระบบ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบแอนะล็อกมีจุดดอยอยูหลายประการ ทําใหเกิดการริเร่ิมใชระบบโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีแบบดิจิตอล (Digital) ข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2530 จากการรวมกลุมประเทศทางยุโรป  
ตามดวยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษ และญ่ีปุน  

สําหรับประเทศไทยเรา องคการโทรศัพทไดมีการบุกเบกิการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ 
แอนะล็อกในป พ.ศ. 2525 โดยเปนระบบที่คอนขางลาสมัย และเครื่องโทรศัพทมีขนาดใหญ ทําให
ไมสะดวกตอการพกพา จนกระท่ังในป พ.ศ. 2537 จึงเปนปแหงการเร่ิมตนใชระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี
แบบดิจิตอล ซ่ึงมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สะดวกพกพา และนอกจากจะกอใหเกิดการส่ือสาร 
ดวยเสียงแลว ยังกอใหเกิดการส่ือสารแบบใหมอ่ืนๆ เชน มัลติมีเดีย ขอมูลอัตราเร็วสูง ส่ือสารไดทุกท่ี
ทุกเวลา เปนตน (พงษศํกดิ์ สุสัมพันธไพบูลย, 2542 : 1-2) 
                   2.1.2.2  คอมพิวเตอร 

เม่ือประมาณป พ.ศ. 2500 คอมพิวเตอรสวนใหญจะมีขนาดใหญ ราคาแพง และถูกนํา 
มาใชงานทางดานวิทยาศาสตร แตปจจุบันคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง ราคาก็ไมแพงมากนัก คนท่ัวไป
จึงสามารถซ้ือหามาใชในประจําวันได เนื่องจากคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพการทํางานสูงและ
ประสิทธิผลการจัดเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก รวมท้ัง สามารถทํางานและคํานวณไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง และแมนยํา ทําใหคอมพิวเตอรเขามามีบทบาททางดานตางๆ ไดแก ทางดานการศึกษา เชน 
การเรียนการสอน การคนหาขอมูล และการทํารายงาน ทางดานธุรกิจ เชน การพิมพขอมูล การ
จัดเก็บขอมูล การคํานวณขอมูล และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทางดานการคมนาคมและการส่ือสาร 
เชน การส่ือสารทางเครือขายอินเทอรเน็ต การติดตอพูดคุยทางออนไลน และการรับ-สงขอมูลทาง
อีเมล เปนตน (พนิดา พานิชกุล, 2549 : 19-26) 
       “เครือขายอินเทอรเน็ต” เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง
เครือขายยอยๆเขาไวดวยกัน สงผลใหคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองท่ัวโลกสามารถสงผานและแลกเปล่ียน

DPU



 19 

ขอมูลขาวสารถึงกันได เร่ิมแรกอินเทอรเน็ตถูกพัฒนาข้ึนมาโดยกระทรวงกลาโหมของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือวัตถุประสงคทางการทหารและการวิจัย ตอมาภายหลังองคกรตางๆไดเขามาขอ
เช่ือมโยงกับเครือขายจนเกิดการเช่ือมโยงท่ัวโลก และเรียกชื่อเครือขายไรพรมแดนนี้วา “อินเทอรเน็ต” 
โดยอินเทอรเน็ตนี้สามารถใหบริการตางๆได เชน การรับ-สงไฟลขอมูล การรับ-สงอีเมล การสนทนา
ทางออนไลน เปนตน (พนิดา พานิชกุล, 2549 : 165, 174) 

2.1.2.3  โทรศัพทคอมพิวเตอร 
CTI (Computer Telephony Integration) คือการรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรระบบมัลติมีเดยี 

กับการส่ือสารทางโทรศัพทระบบดิจิตอลเขาดวยกัน หรือเปนการทําใหเคร่ืองรับปลายทางท่ี 
ทุกบานใชกลายเปนพีซีและพีซีทุกเคร่ืองกลายเปนโทรศัพท โดยพีซีจะกลายเปนสถานีโทรศัพท 
(Call Center) หรือมีรหัสหมายเลขโทรศัพท (Call ID) ในการติดตอส่ือสารระหวางกัน  

เนื่องจากพีซีมีซีพียูท่ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการพัฒนาพีซีดวยการ 
เพ่ิมฟงกชันการทํางานท่ีเรียกวาหนวยตอบสนองเสียง (VRU-Voice Response Unit) ทําใหการใชงาน
พีซีเปนโทรศัพทจะงายกวาการใชโทรศัพท และพีซีมีระบบอัจฉริยะภายในตัว สามารถทํางานแบบ
อัตโนมัติไดหลายอยาง เชน ตอโทรศัพทอัตโนมัติ รับ-สงขอความเสียง ประมวลผลเสียง และรับสง
ภาพท่ีเปนวิดีโอโฟนและวิดีโอคอนเฟอเรนซ โดยสามารถพูดโตตอบแบบเห็นหนาตากันได ดังนั้น 
โทรศัพทคอมพิวเตอรจึงเกิดจากการเช่ือมโยงกันและการทํางานรวมกันไดอยางเปนเนื้อเดียวกัน
ระหวางเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายโทรศัพท ท่ีทําใหเกิดการโอนยายขอมูลแบบมัลติมีเดีย
และระบบคอมพิวเตอรสามารถเช่ือมโยงขอมูลไดท้ังภาพ เสียง และวิดีโอ (สํานักบริการ
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543, 11-17 กันยายน)     

จากขอมูลดังกลาวขางตน นกัวิชาการไดสรุปคุณสมบัติสําคัญของเทคโนโลยีส่ือใหม  
ดังนี้ (Lister et al., 2003 : 14-35; Livingstone, 2002 : 18; Pavlik, 1996 : 132-140; Wood & Smith, 
2001 : 9-13)  

1.  การหลอมรวม (Convergence)  
ส่ือใหมเกดิจากการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงสงผลตอการทําหนาท่ีไดมากกวา 

การพูดคุย เชน การรับ-สงอีเมล การเขาอินเทอรเน็ต การดูทีวี การฟงวทิยุ เปนตน   
2.  การบีบอัด (Compression)  
ความสามารถในการบีบอัดขอมูลเปนจํานวนมากสงผลตอความสะดวกและรวดเร็วของ 

ส่ือใหมในการจัดเก็บและสงขอมูล 
3.  ความเปนดจิิตอล (Digitalization)  
ความเปนดจิิตอลของส่ือใหมทําใหเกิดการแสดงขอมูลออกมาเปนตัวเลข 
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4.  ขอความหลายมิติ (Hypertext)  
ส่ือใหมทําใหเกิดการเช่ือมโยงตอไปยังท่ีตางๆไดเร่ือยๆ 
5.  การโตตอบ (Interactivity)  
ส่ือใหมชวยใหการส่ือสารโตตอบสามารถเกิดข้ึนไดท้ังสองทางหรือหลากหลายทาง  

และระหวางผูรับสารและผูสงสาร 2 คน หรือมากกวา เชน อีเมล (E-mail) กระดานขาวสาร 
(Bulletin Board Systems) หรือการสนทนาแบบออนไลน (Internet Relay Chat)  

6.  เครือขายอิเล็กทรอนิกส (Cyberspace)  
ความเปนเครือขายอิเล็กทรอนิกสของส่ือใหมกอใหเกดิพ้ืนท่ีวางในการติดตอโดย 

ปราศจากรูปทางกายภาพ 
7.  ทางดวนขอมูลขาวสาร (Information Superhighway)  
ส่ือใหมเปนชองทางท่ีขอมูลขาวสารมีการแลกเปล่ียนดวยความเร็วสูง 
การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนําแนวคิดของกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกาํหนดมาเปนกรอบใน 

การศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารและประสบการณทางดานผัสสะของสมาชิกจากการนําโทรศัพท 
มือถือ คอมพิวเตอร และโทรศัพทคอมพิวเตอร มาใชในครอบครัว 

 
2.2  แนวคิดการส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 
       2.2.1  ความหมายของการส่ือสาร 

“การส่ือสาร” (Communication) เปนคําท่ีมาจากภาษาลาติน “Communicare” แปลวา  
“ทําใหเกดิความคุนเคย” (To make common) หรือ “แบงปน” (To share) (Pearson et al, 2003 : 10)  

การส่ือสารเปนกระบวนการถายทอดขอมูลขาวสารจากบุคคลหน่ึง เรียกวา “ผูสงสาร”  
(Sender) ไปยังอีกบุคคลหน่ึง เรียกวา “ผูรับสาร” (Receiver) โดยผานชองทางส่ือ (Channel) (เอ่ียม 
ฉายางาม และคณะ, 2544: 7) 

นักวิชาการไดใหความหมายของการส่ือสาร ดังนี้ (อางถึงใน เอ่ียม ฉายางาม และคณะ,  
2544 : 5-6; ปรัชญา เวสารัชช และคณะ, 2537 : 65)  

George A. Miller “การส่ือสาร หมายถึง การถายทอดขาวสารจากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง” 
 

George Gerber “การส่ือสาร คือ การแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม (Social 
Interaction) โดยใชระบบสัญลักษณและระบบสาร (Message System)” 
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  Carl I. Hovland et al. “การส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีบุคคลหนึง่ (ผูสงสาร)  
สงส่ิงเรา (โดยปกติเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 
บุคคลอ่ืนๆ (ผูรับสาร)” 

 
  Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker “การส่ือสาร คือ กระบวนการ 

ซ่ึงสารถูกสงจากผูสงสารไปยังผูรับสาร” 
 
  ปรมะ สตะเวทิน “การส่ือสาร คือ กระบวนการของการถายทอดสารจาก 

บุคคลฝายหนึง่ ซ่ึงเรียกวา ผูสงสาร ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา ผูรับสาร  
โดยผานส่ือ” 
 

เอ่ียม ฉายางาม และคณะ (2544 : 8-13) ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการส่ือสารตอ 
มนุษยเรา 5 ประการ ดังนี้  

1.  ความสําคัญตอความเปนสังคม 
การท่ีมนุษยจะมารวมตัวกันเปนกลุมสังคมไดนั้นตองเกิดความสามารถในการส่ือสาร  

เพื่อใหเกิดความเขาใจกัน เพื่อทําความตกลงกัน และเพื่อสรางกฎระเบียบของสังคมใหเปนท่ียอมรับ
ระหวางสมาชิกในการอยูรวมกันอยางสงบสุข  

2.  ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน 
การดําเนนิชีวติประจําวนัตองอาศัยการส่ือสารอยูตลอดเวลาต้ังแตเราต่ืนนอน 
3.  ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจ 
การดําเนนิธุรกิจและกิจการทางดานตางๆ รวมท้ังการทําอุตสาหกรรมและการปฏิวัต ิ

ทางดานเทคโนโลยี จําเปนตองอาศัยการส่ือสารในการดาํเนินงานใหประสบความสําเร็จ 
4.  ความสําคัญตอการปกครอง 
การส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการปกครอง โดยรัฐบาลใชการส่ือสารเพ่ือ 

เผยแพรขาวสารใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจ และเพื่อกอใหเกิดความรวมมือและการปฏิบัติ
ตามนโยบายและกฎเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนดไว 

5.  ความสําคัญตอการเมืองระหวางประเทศ 
การส่ือสารโดยเฉพาะท่ีผานทางเทคโนโลยีส่ือใหม ชวยใหการตดิตอส่ือสารและการ 

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารหรือความคิดระหวางประเทศตางๆสามารถเกิดข้ึนไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกันและความม่ันคงของประเทศ 
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กระบวนการส่ือสารในการถายทอดขอมูลขาวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งมีองคประกอบ 
ตางๆ ดังนี้ (มัลลิกา คณานุรักษ, 2547 : 29-30; ชวรัตน เชิดชัย และคณะ, 2546 : 16-17; เอ่ียม ฉายางาม 
และคณะ, 2544 : 27-30, 144-150) 

1.  ผูสงสาร (Sender) หรือแหลงสาร (Source) 
ผูสงสาร คือ บุคคล สถาบัน หรือองคการท่ีเปนผูเร่ิมตนสรางสารและสงสารไปยังผูอ่ืน  

โดยการเขารหัส (Encoding) ซ่ึงเปนการแปลงสารใหอยูในรูปของสัญลักษณ ไดแก ภาษา และ
อากัปกิริยาทาทางตางๆ โดยวัตถุประสงคของผูสงสารในการสงสาร มีดังนี้ 

           1.1  เพื่อแจงใหผูรับสารรับรูถึงเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ   
           1.2  เพื่อสอนหรือใหความรูกับผูรับสาร 
           1.3  เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิงกับผูรับสาร 
           1.4  เพื่อเสนอหรือชักจูงใจใหผูรับสารเห็นดวยหรือปฏิบัติตามคําเสนอแนะ 

2.  สาร (Message)  
สาร คือ เร่ืองราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ 

ท่ีทําใหเกิดการรับรูรวมกันได และสารเกิดจากปจจยัหลัก ดังนี้   
            2.1  รหัสของสาร คือ ภาษาหรือสัญลักษณหรือสัญญาณท่ีใชแสดงแทนความคิด 
หรือส่ิงตางๆโดยแบงออกเปนท่ีใชคําพูดและท่ีไมใชคําพดู  
            2.2  เนื้อหาของสาร แบงออกเปนขอเท็จจริง และขอคิดเห็น 

           2.3  การจัดสาร ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียบเรียง การลําดับความระดับความยากงาย 
และรูปแบบการใชภาษา  

3.  ชองทางหรือส่ือ (Channel or Medium)  
ชองทางหรือส่ือ คือ ตัวนําสารหรือชองทางท่ีทําใหผูสงสารกับผูรับสารติดตอถึงกันได  

ซ่ึงผูสงสารจะเปนผูเลือกชองทางหรือส่ือและวิธีการที่จะใชในการส่ือสาร เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร 
ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน 

4.  ผูรับสาร (Receiver)  
ผูรับสาร คือ บุคคล สถาบัน หรือองคการที่เปนผูรับและตีความสารท่ีไดรับมาจากผูสงสาร  

โดยการถอดรหัส (Decoding) ซ่ึงเปนการแปลงสารท่ีอยูในรูปของสัญลักษณ ไดแก ภาษา และ
อากัปกิริยาทาทางตางๆใหมีความหมายตามท่ีผูสงสารไดตั้งใจ โดยวัตถุประสงคของผูรับสารใน
การรับสาร มีดังนี้ 

     4.1  เพื่อรับรูถึงเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ  
                        4.2  เพื่อเรียนรูหรือเพ่ิมพูนความรูใหกับตนเอง  
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           4.3  เพื่อหาความพอใจหรือความบันเทิงใหกับตนเอง 
     4.4  เพื่อกระทําหรือตัดสินใจในการดาํเนินชีวิตประจําวันของตนเอง  
5.  ปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) 
ปฏิกิริยาปอนกลับ คือ การตอบสนองตอบของผูรับสารตอผูสงสารหรือสาร ซ่ึงอาจจะ 

แสดงออกหรือไมแสดงออกจากคําพูด สีหนา อากัปกิริยา และพฤติกรรมท่ีปกปดซอนเรนภายใน
จิตใจ  

6.  ส่ิงรบกวน (Noise)  
ส่ิงรบกวน คือ ส่ิงท่ีแทรกซอนอยูระหวางกระบวนการสงสารและการรับสาร สงผลตอ 

ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสาร เชน ทําใหไดยินไมชัดเจน ไดยนิเสียงพูดแทรกเขามา เปนตน 
จากท่ีการส่ือสารจําเปนตองอาศัยรหัสหรือสัญลักษณในการส่ือสารระหวางผูสงสารกับ 

ผูรับสารเพ่ือนําไปสูการรับรูและความเขาใจรวมกนั การส่ือสารจึงแบงออกเปน 2 วิธี ดังนี ้
1.  การส่ือสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication)  
เปนการส่ือสารท่ีผูส่ือสารจะใชภาษาพูดและหรือภาษาท่ีเปนสัญลักษณในการส่ือสาร  

เชน การพูดคุยกันตอหนา การเขียนจดหมายถึงกันดวยภาษาไทย การเขียนจดหมายถึงกันดวย
ภาษาอังกฤษ เปนตน  

2.  การส่ือสารเชิงอวัจนะ (Non-verbal Communication)  
เปนการส่ือสารท่ีผูส่ือสารจะใชรหัสหรือสัญลักษณอยางอ่ืนท่ีไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

ในการส่ือสาร ซ่ึงแบงออกเปน 6 ชนิด คือ 
            2.1  เวลา (Time)  

     การใชเวลาเปนตัวบงบอกหรือส่ือความหมายแทนคําพูด เชน การตรงตอเวลา ซ่ึง 
แสดงถึงการใหความสําคัญกับเวลา การเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ หรือการใหเกียรติผูท่ีเรานัดหมาย  
            2.2  เนื้อท่ีหรือระยะ (Space)  

           การใชเนื้อที่หรือระยะเพื่อส่ือความหมาย เชน การยนืหรือการจดัท่ีนั่งในระยะใกลไกล  
สามารถบงบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคล  หรือแสดงถึงการใหความสําคัญกับบุคคล  
            2.3  กิริยาอาการ (Action)  

           เปนการแสดงออกทางสีหนาหรือนยันตา เชน หนาบ้ึง ยิ้ม เปนตน เพื่อส่ืออารมณ 
หรือความรูสึกนึกคิด หรือเปนการเคล่ือนไหวของรางกายและมือ (Body Movement) อากัปกิริยา 
(Gesture) ทาทาง (Posture) และการสัมผัส (Touch) เชน สายหนาเพื่อแสดงวาปฎิเสธ พยักหนาเพื่อ
แสดงวายอมรับ เปนตน  
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            2.4  ส่ิงของ (Object)  
           การลือกส่ิงของมาใชเพื่อส่ือความหมายบางอยาง เชน เคร่ืองประดับ เคร่ืองแตงกาย 

เปนตน เพื่อบงบอกถึงฐานะและบุคลิกของบุคคล 
            2.5  รางกาย (Physical Characteristics)  

           การแสดงออกทางลักษณะทางกายภาพเพ่ือบงบอกถึงตัวตนของบุคคล เชน รูปราง 
ความสูง สีผิว สีผม เปนตน   
             2.6  ปริภาษา (Paralanguage)  

           เปนส่ิงท่ีแนบเนื่องกับภาษาพูดหรือภาษาเขียน เชน ระดับเสียงสูงตํ่า การเปลงเสียง 
การเวนชวงจังหวะ การออกเสียงท่ีไมใชภาษาพูด การเวนวรรคตอน การยอหนา การเวนชองไฟ 
และขนาดตัวหนังสือ 

กระบวนการส่ือสารแบงออกเปน 3 โครงสราง ดังนี้ (มัลลิกา คณานุรักษ, 2547 : 31-33  
และ ชวรัตน เชิดชัย และคณะ, 2546 : 18-20) 

1.  การส่ือสารแบบเสนตรง (One-Way Communication) 
เปนการส่ือสารแบบเสนตรงทิศทางเดียวกันจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยคาดวาผูรับสาร 

จะรับรูและตอบสนองตามความตองการของผูสงสาร 
2.  การส่ือสารแบบปฏิกิริยาตอบกลับ (Two-Way Communication) 
เปนการส่ือสารท่ีท้ังผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีท้ัง 2 อยาง คือ ท้ังสงสารและรับสาร  

ท้ังเขารหัสและถอดรหัสสลับผลัดเปล่ียนกัน พรอมกับเปนผูตีความสารไปในตัว โดยมีกรอบการ
อางอิงรวมกัน (Frame of Reference) 

3.  การส่ือสารแบบปฏิสัมพันธตอบสนอง (Interaction) 
เปนโครงสรางที่ช้ีใหเห็นถึงธรรมชาติของการส่ือสาร ซ่ึงมีอยูมากมายและเกดิข้ึนอยู 

ตลอดเวลา โดยคนเราจะเลือกรับรู เลือกเปดรับ หรือเลือกจดจําในสวนท่ีตนเองสนใจและเห็นวามี
ประโยชน ดังนั้น แมวาการส่ือสารจะเกิดข้ึนทุกท่ีทุกเวลา สารท่ีสรางออกไปจะไมมีความหมาย
จนกวาจะมีคนมาเลือกรับและเขาใจอยางถูกตอง  

วิธีการส่ือสารแบงออกเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ (เอ่ียม ฉายางาม และคณะ, 2544 : 24-27;  
ชํานาญ เชาวกรีติพงศ และคณะ, 2540 : 8-10; ปรัชญา เวสารัชช และคณะ, 2537 : 66-67) 

1.  การส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication)  
เปนการส่ือสารของบุคคลคนเดียวและภายในคนคนเดียว ซ่ึงทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสาร 

และผูรับสาร โดยมีระบบประสาทสวนกลางของบุคคลทําการควบคุมการส่ือสารและเปนตัวทําให
การส่ือสารเกิดข้ึน เชน การพูดกับตัวเอง 
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2.  การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)  
เปนการส่ือสารท่ีประกอบดวยบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป มาทําการส่ือสารกันในลักษณะ 

ท่ีผูสงสารและผูรับสารสามารถแลกเปล่ียนสารกันไดโดยตรง และเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว 
เชน การพูดคุยทางโทรศัพท และการเรียนในช้ันเรียน  

3.  การส่ือสารกลุม (Group Communication)  
เปนการส่ือสารท่ีประกอบดวยคนจํานวนมากมาอยูรวมกันในท่ีเดยีวกนั ทําใหโอกาส 

ในการแลกเปล่ียนขาวสารกันโดยตรงมีนอยมากเนื่องจากจํานวนของคนท่ีมาทําการส่ือสารมาก
เกินไป เชน การอภิปราย และการหาเสียง 

4.  การส่ือสารในองคกร (Organization Communication)  
เปนการส่ือสารระหวางฝายหน่ึงซ่ึงเปนบุคคลหรือองคกรกับคนอีกหลายคนซ่ึงเปน 

ผูรับสารในรูปแบบทั้งท่ีเห็นหนากันหรือท่ีไมเห็นหนากัน แตทุกคนตางมีความสนใจรวมกันใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการแสดงออก มีคุณลักษณะรวมกันประการหนึ่ง และมีวัตถุประสงครวมกัน 
เชน การส่ือสารในหนวยงาน 

5.  การส่ือสารมวลชน (Mass Communication)  
เปนการส่ือสารกับคนจํานวนมากโดยใชส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง  

และวิทยุโทรทัศน เปนส่ือนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว และภายใน
เวลาท่ีใกลเคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน  
 
     2.2.2  ความหมายของการส่ือสารระหวางบุคคล 

นักวิชาใหความหมายของ “การส่ือสารระหวางบุคคล” ดังนี้  
DeVito (2004 : 4) “การส่ือสารระหวางบุคคลเปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ี

มีความสัมพันธตอกัน เชน พอ-ลูก ครู-นักเรียน และเพื่อน-เพื่อน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเรียนรู สรางความสัมพันธ มีอิทธิพลตอ ความบันเทิง และชวยเหลือพึ่งพากัน” 

 
กริช สืบสนธ์ิ (อางถึงในชิตาภา สุขพลํา, 2548 : 15) “การส่ือสารระหวางบุคคล

เปนการส่ือสารเฉพาะหนาตัวตอตัวระหวางผูสงสารและผูรับสาร เพื่อสรางและกระชับ
ความสัมพันธท่ีมีตอกัน” 
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เอ่ียม ฉายางาม และคณะ (2544 : 25) “การส่ือสารระหวางบุคคลเปนการส่ือสาร 
ท่ีประกอบดวยบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป มาทําการส่ือสารในลักษณะท่ีผูสงสารและผูรับ
สารมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันโดยตรง (Direct)”  

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1  แสดงแบบจําลองการส่ือสารของ David K. Berlo 
 
ท่ีมา:  เอ่ียม ฉายางาม และคณะ (2544 : 138) 

 

แบบจําลองของ David K. Berlo แสดงถึงแนวคิดพืน้ฐานของการส่ือสารระหวางบุคคล 
ท่ีเปนท่ีรูจักในนามของ SMCR ซ่ึงเปนกระบวนการถายทอดขาวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดย
มีองคประกอบหลัก 4 ประการ คือ ผูสงสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) และผูรับสาร 
(Receiver) โดยในการส่ือสารระหวางบุคคลนี้ ผูสงสารกับผูเขารหัสและผูถอดรหัสกับผูรับสารจะ
เปนคนๆเดียวกัน   

ในกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล ผูส่ือสารจะสามารถรับรูความรูสึก ทราบถึงปฏิกิริยา 
ของฝายตรงขามได และทําการส่ือสารตอบกลับไดทันทีทันใด สวนหนึ่งข้ึนอยูกับประสิทธิผลของ
ปจจัยท่ีสงผลตอองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

1.  ผูสงสาร  
ปจจัยท่ีสงผลตอผูสงสาร ไดแก ทักษะการส่ือสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และ 

วัฒนธรรม 
2.  สาร 

     ปจจัยท่ีสงผลตอสาร ไดแก รหัส เนื้อหา และการจัดเสนอ 
3.  ส่ือ 

                   ปจจัยท่ีสงผลตอส่ือ ไดแก การเขารหัสและการถอดรหัส ส่ิงท่ีนําสาร เชน คล่ืนเสียง  
โทรศัพท วิทยโุทรทัศน หนงัสือพิมพ เปนตน และพาหนะของส่ิงท่ีนําสาร เชน อากาศ เปนตน 

4.  ผูรับสาร 
     ปจจัยท่ีสงผลตอผูรับสาร ไดแก ทักษะการส่ือสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และ

วัฒนธรรม 

    
    
    
  

ผูสงสาร สาร สื่อ ผูรับสาร DPU
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      สัญญาณ   สัญญาณท่ีไดรับ 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  แสดงแบบจําลองการส่ือสารของ Claude E. Shannon and Warren Weaver 
 
ท่ีมา:  เอ่ียม ฉายางาม และคณะ (2544 : 498) 
 

แบบจําลองของ Claude E. Shannon and Warren Weaver อธิบายถึงกระบวนการส่ือสาร 
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Communication) เร่ิมจาก Shannon ซ่ึงเปนวิศวกรบริษัท Bell Telephone 
มีหนาท่ีในการจัดระบบเพื่อใหการพูดคุยโทรศัพทมีระบบเสียงท่ีสามารถไดยินและรับขาวสารอยาง
ชัดเจน ตอมาภายหลัง Weaver นําแนวคิดของ Shannon มาขยายตอและประยุกตใชกับการส่ือสาร
ของมนุษยโดยกระบวนการส่ือสารดังกลาวจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลัก 6 ประการ ดังนี้ 

1.  ผูพูดหรือผูสงสาร (Source) คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสงสารไปยังผูรับสาร 
2.  เคร่ืองสง (Transmitter) คือ ผูทําหนาท่ีในการถายทอดสาร 
3.  สัญญาณ (Signal) คือ สารประเภทตางๆ  
4.  เคร่ืองรับ (Receiver) คือ ผูท่ีทําหนาท่ีรับสารและสงตอไปยังผูรับสาร 
5.  ผูรับสารหรือผูฟง (Destination) คือ เปาหมายของผูสงสารในการสงสารถึง 
6.  เสียงรบกวน (Noise) คือ ส่ิงรบกวนท่ีสอดแทรกหรือแขงขันกับการส่ือสาร และทําให 

การส่ือสารขาดความชัดเจนและดอยประสิทธิภาพ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
     6.1  ส่ิงรบกวนทางกายภาพ (Physical Noise) 
     เปนส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนภายนอกตัวบุคคล เชน เสียงรถยนต เสียงดนตรี เสียงพูดแทรก  

เปนตน 
           6.2  ส่ิงรบกวนทางใจ (Psychological Noise) 
           เปนความคิด สภาพจติใจ และอารมณของผูส่ือสาร เชน โกรธ หงุดหงิด อารมณเสีย  

ใจลอย เปนตน 
 
 

ผูสงสาร เคร่ืองสง สาร เคร่ืองรับ ผูรับสาร 

เสียงรบกวน DPU
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นอกจากกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลจะมีองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก  
ผูสงสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) และผูรับสาร (Receiver) Schramm ช้ีวาขอบเขต
ของประสบการณ (Field of Experience) เปนองคประกอบหนึ่งท่ีสงผลตอความสามารถของผูสงสาร
และผูรับสารในการเขาและถอดรหัส เพื่อการถายทอดและทําความเขาใจสารรวมกัน โดยหากทั้ง
สองฝายมีประสบการณรวมกันมากเทาไหร ก็จะสงผลใหการส่ือสารเกิดความสะดวกมากข้ึนตามกัน 
ขณะท่ี Westly and Mac Lean เสนอใหเพิ่มการปอนกลับ (Feedback) โดยช้ีใหเห็นวาการส่ือสาร
ระหวางบุคคลไมไดเปนการส่ือสารแบบทางเดียว แตเปนแบบสองทางที่ท้ังสองฝายตองมีการส่ือสาร
และปฏิกิริยาโตตอบกัน 

จากท่ีเทคโนโลยีส่ือใหม เชน โทรศัพทมือถือ และคอมพิวเตอร กอใหเกิดการส่ือสารท่ี 
ไมจําเปนตองเห็นหนากัน การส่ือสารระหวางบุคคลจึงมีอยู 2 ลักษณะ ดังนี้ (เอ่ียม ฉายางาม และ
คณะ, 2544 : 35-36; Beebe et al., 2005 : 14-18) 

1.  แบบตัวตอตัว (Person-to-Person) หรือแบบเหน็หนาคาตา (Face-to-Face)  
เปนการส่ือสารท่ีผูสงสารและผูรับสารสามารถมองเห็นหนาซ่ึงกันไดในขณะท่ีทําการ 

ส่ือสาร โดยท้ังสองฝายสามารถสังเกตปฏิกิริยาทาทางของฝายตรงขามกันและโตตอบกันไดโดย
ทันที เชน การพูดคุยตอหนากัน 

2.  แบบมีส่ิงสกัดกัน้ (Interposed Communication)  
เปนการส่ือสาร ซ่ึงแมวาผูสงสารและผูรับสารสามารถโตตอบกันไดโดยทันที แตท้ัง 

สองฝายไมสามารถมองเห็นหนากันไดหรือสังเกตปฏิกิริยากิริยาทาทางของฝายตรงขามกันได 
เนื่องจากตางคนตางอยูหางไกลจากกันดวยระยะทางหรือสถานท่ี ทําใหลดโอกาสที่ผูทําการส่ือสาร
จะสรางความประทับใจ แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ หรือทราบความรูสึกท่ีแทจริงของฝายตรง
ขามได เชน การพูดคุยทางโทรศัพท และการพูดคุยทางออนไลน 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนําแนวคิดการส่ือสารระหวางบุคคลมาเปนกรอบในการวิเคราะห 
ถึงลักษณะการส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัว  
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2.3  แนวคิดการส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer-mediated Communication) 
การส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer-mediated Communication) เปนรูปแบบหนึ่ง 

ของการส่ือสารระหวางบุคคลโดยมีคอมพิวเตอรเปนส่ิงสกัดกั้น กลาวคือ ท้ังผูสงสารและผูรับสาร
จะไมสามารถมองเห็นหนากันไดเพราะตางคนตางอยูหางไกลจากกันดวยระยะทางหรือสถานท่ี 
(เอ่ียม ฉายางาม และคณะ, 2544 : 35)   

Pearson et al. (2003 : 335) “การส่ือสารแบบมีส่ิงสกัดกั้นเปนการส่ือสาร
ผานชองทางเทคโนโลยีตางๆ เชน การส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer Mediated 
Communication) ซ่ึงเปนการส่ือสารระหวางบุคคลแบบมีส่ิงสกัดกั้นโดยผานเครือขาย
คอมพิวเตอร” 
 

Beebe et al. (2005 : 14-18) “การส่ือสารระหวางบุคคลผานส่ิงสกัดกั้น 
(Mediated Interpersonal Communication) เปนการส่ือสารระหวางบุคคลผานส่ือ
ตางๆ เชน อีเมล โทรศัพท”  

 
นักวิชาการช้ีใหเห็นถึงขอดอยของการส่ือสารผานส่ิงสกัดกั้น เชน คอมพิวเตอร และ 

โทรศัพทมือถือ โดยผูส่ือสารจะรับรูไดทางผัสสะท่ีแตกตางไปจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา 
ดังนี้ (Thurlow, Lengel, & Tomic, 2005 : 48-53; Wood & Smith, 2001 : 4, 6, 71-74, 80-81)   

1.  Cues-filtered-out  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารไมสามารถสังเกตการแสดงออกทางอวัจนภาษาของฝายตรง 

ขามกันได เชน การแสดงออกทางหนาตา กิริยาทาทาง และการสบตา รวมถึงอัตลักษณของคูส่ือสาร
ท่ีบงบอกถึงกลุมทางสังคมและความรูสึกรวม 

2.  Social Presence Theory  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารขาดการรับรูถึงความใกลชิดกันหรือการปรากฏตัวของคู 

สนทนา ท่ีสงผลตอการรับรูถึงการมีสวนรวม ความรูสึก การควบคุม และความพึงพอใจ โดยในการ
รับรู แบงอารมณหรือความรูสึกออกเปน ดังนี ้
            2.1  ไมเปนมิตร (Unsociable) กับ เปนมิตร (Sociable) 
            2.2  ไมออนไหว (Insensitive) กับ ออนไหว (Sensitive) 
            2.3  ไมอบอุน (Cold) กับ อบอุน (Warm) 

           2.4  ไมเปนสวนตัว (Impersonal) กบั เปนสวนตัว (Personal) 
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3.  Social Context Cues Theory  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารขาดตัวบงช้ีที่จะกอใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมที่ 

เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกบับริบทหรือสภาพแวดลอม  
ขณะท่ี Weaver (อางถึงใน เอ่ียม ฉายางาม และคณะ, 2544: 544-547) เห็นวา แมวา 

กระบวนการส่ือสารผานส่ิงสกัดกั้นจะมีองคประกอบท่ีไมครบถวน แตหากสามารถนําไปสูเปาหมาย
ของการส่ือสาร ก็ถือไดวาเปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ โดย Weaver ช้ีใหเห็น
ขอดีของการส่ือสารผานส่ิงสกัดกั้น ดังนี้ 

1.  Media Richness Model  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารสามารถสงขอมูลหลากหลายหรือโตตอบไดทันทวงที และ 

กอใหเกิดความเปนสวนตัว 
2.  Hyperpersonal Communication  
เปนการส่ือสารท่ีบุคคลรูสึกมั่นใจและกลาแสดงออกผานคอมพิวเตอรมากกวาการ 

พูดคุยแบบเห็นหนากัน โดยบุคคลสามารถควบคุมวิธีการส่ือสาร คําพูด หรือสถานการณการโตตอบได  
3.  Social Information Processing  
เปนการส่ือสารท่ีกระบวนการมีองคประกอบไมครบถวน แตคูส่ือสารก็สามารถแลกเปล่ียน 

ขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอความเขาใจซ่ึงกนั 
4.  Communication Imperative  
เปนการส่ือสารผานเทคโนโลยีอีกชองทางหนึ่งท่ีบุคคลสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกบั 

สภาพการส่ือสารท่ีแตกตางกันไป 
Shedletsky & Aitken (2004 : 152-155) ช้ีใหเห็นถึงบทบาทของคอมพิวเตอรตอการ 

ส่ือสารระหวางในครอบครัว ดังนี้  
1.  กอใหเกิดหวัขอการสนทนา  
การท่ีสมาชิกหยิบยกประเดน็เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมาพดูคุยกอใหเกดิการแบงปนขอมูล 

ขาวสารหรือทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว เชน อุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร 
หรือเว็บไซดท่ีนาสนใจ  

2.  กอใหเกิดปฏิสัมพันธ 
คอมพิวเตอรสามารถเปนส่ือกลางท่ีนําพาใหเกิดการมีสวนรวมระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว เชน การที่พอแมใหความชวยเหลือลูกเร่ืองการบาน การที่ลูกชวยพิมพงานหรือหาขอมูล
ใหพอแม และการท่ีพอแมและลูกดูคลิบวีดิโอดวยกัน  
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3.  กอใหเกิดการเรียนรูรวมกนั 
การท่ีสมาชิกครอบครัวมีการใชคอมพิวเตอรรวมกัน กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เชน  

การท่ีลูกสอนพอแมใชโปรแกรม PowerPoint  
4.  กอใหเกิดการสานสัมพันธ  
การท่ีสมาชิกมีความสนใจคอมพิวเตอรรวมกัน กอใหเกดิโอกาสในการสรางและสาน 

ความสัมพันธในครอบครัว เชน การแบงปนหรือแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณรวมกันผาน
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เชน hi5, Facebook, My Space และ Multiply  

Ling (2004 : 37, 38, 61, 103, 110) ศึกษาเกีย่วกับเทคโนโลยีส่ือใหมและพบบทบาท 
ของโทรศัพทมือถือตอกลุมเด็กและเยาวชน ดังนี ้ 

1.  ความปลอดภัยและความอุนใจ (Safety and Security)   
2.  การติดตอพูดคุยยามเกดิเหตุฉุกเฉินหรือคับขัน (Chronic or Acute Situations) เชน  

เจ็บปวย  
3.  การสานสัมพันธ เชน การบอกเลาเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน (Social Coordination) 
4.  การแสดงออกทางอัตลักษณ (Symbolic Meaning)    
5.  การสรางเครือขายทางสังคม (Social Networking)   
การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนําแนวคิดการส่ือสารผานคอมพิวเตอรมาเปนกรอบในการศึกษา 

ถึงการส่ือสารของสมาชิกในครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทตางๆ โดยเนนท่ีบทบาทและ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  
 
2.4  แนวคิดการส่ือสารในครอบครัว (Family Communication) 
       2.4.1  ความหมายของครอบครัว 

นักวิชาการใหความหมายของ “ครอบครัว” ดังนี ้
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524 : 142) 

(อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2545 : 144) “ครอบครัวเปนสถาบันสังคมข้ันมูลฐานที่
ประกอบดวยชายหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอยูรวมกับหญิงหนึ่งหรือมากกวา โดยมี
ความสัมพันธทางเพศท่ีสังคมอนุมัติพรอมดวยสิทธิและหนาท่ีท่ีสังคมยอมรับ 
โดยท่ัวไปแลวครอบครัวแบงออกเปน 4 ประเภท โดยลําดับจากจํานวนท่ีปฏิบัติกันมาก
ไปสูท่ีปฏิบัติกันนอยดังนี้ คือ การมีคูสมรสคนเดียว การมีภรรยาหลายคนคราวเดียวกัน 
การมีสามีหลายคนคราวเดียวกัน และการแตงงานกลุม” 
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สุพัตรา สุภาพ (2542 : 66) (อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2545 : 144) “ครอบครัว 
หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมารวมกันโดยการสมรส โดยทางสายโลหิต หรือโดยการรับเล้ียงดู  
มีการกอต้ังข้ึนเปนครอบครัว มีปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงกันและกันในฐานะท่ีเปนสามีและ
ภรรยา เปนพอและแม เปนลูกชายลูกสาวเปนพี่เปนนอง โดยการรักษาวัฒนธรรมเดิม
และอาจจะมีการสรางสรรควัฒนธรรมใหมเพิ่มเติมก็ได” 

 
The U.S. Census Bureau (2002) (อางถึงใน Segrin & Flora, 2005) 

“ครอบครัวประกอบดวยคน 2 คน หรือมากกวา ท่ีมีความเก่ียวของกันดวยการแตงงาน 
การใหกําเนิดหรือการนําบุตรมาเล้ียงดู และอาศัยอยูรวมกัน โดยบุคคลท่ีเปนพอแมจะมี
หนาท่ีในการเล้ียงดู อบรมส่ังสอน และสนับสนุนบุตรทางดานพัฒนาการ การเงิน และ
อารมณความรูสึก”  

 
ชวรัตน เชิดชัย และคณะ (2546 : 108) “ครอบครัว คือ ระบบของการปฏิสัมพันธ

ท่ีมีการจัดระเบียบสมาชิกท่ีประกอบกันเปนครอบครัว มีความสัมพันธท่ีปรากฏใหเห็น
ชัดเจน ประกอบดวยสมาชิกต้ังแต 2 คนข้ึนไป อาศัยอยูรวมกัน มีการสรางความคิดฝน
ตางๆรวมกันผานกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร”  

 
“ครอบครัว หมายถึง กลุมคนต้ังแตสองคนท่ีมาแตงงานกันหรือมีความสัมพันธ

ฉันทสามีและภรรยา อาศัยอยูรวมกันในสถานท่ีเดียวกัน และอาจจะมีหรือไมมีการสืบ
สายโลหิตหรืออาจจะรับมาอุปการะผูอ่ืนมาเล้ียงดู รวมท้ัง อาจจะมีญาติพี่นองหรือผูอ่ืน
มาอาศัยอยูรวมกันในสถานท่ีเดียวกัน” (ภิญโญ ทองดี, สืบคนเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2552) 

 
“ครอบครัวเปนสถาบัน (Institution) เปนองคกร (Organization) หรือเปนหนวย 

(Unit) ทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด กอต้ังข้ึนโดยสมาชิกชายและหญิงเพียงสองคน ซ่ึงทําหนาท่ี
เปนบิดา-มารดา เปนพอแบบ-แมแบบในการถายทอดและใหการศึกษาในข้ันแรกใหแก
สมาชิกใหม เปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพ เปนแหลงท่ีเสริมสรางพลังกายและพลังใจ
ใหแกสมาชิกของครอบครัว ท่ีออกไปแสดงบทบาทตางๆทางสังคมในสถาบันท่ีเกี่ยวของ 
และเปนสถาบันท่ีตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยในทุกระดับ ท้ังทางดาน
รางกาย (Physiological needs) ทางดานจิตใจ (Psychological needs) และทางดานสังคม 
(Social needs)” (ภิญโญ ทองดี, สืบคนเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2552)  
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จากนยิามดังกลาว ครอบครัวมีหนาท่ีหลัก 4 ประการ ดังนี้ (ยวุดี กาญจนัษฐิติ และคณะ,  
2538 : 93-95; สนธยา พลศรี, 2545 : 148) 

1.  สรางสมาชิกใหสังคม  
ครอบครัวเปนแหลงผลิตสมาชิกวยัเยาวใหกับสังคม โดยใหการอบรมเล้ียงดูจนบุตร 

สามารถชวยเหลือตัวเองได รวมท้ังใหการศึกษาท่ีดีท่ีสุดเพ่ือบุตรไดเติบโตข้ึนมาเปนสมาชิกท่ีมี
คุณภาพของสังคม 

2.  ขัดเกลาทางสังคม  
     ครอบครัวเปนแหลงอบรมในการเรียนรูระเบียบแบบแผนของสังคม และเปนแหลงทํานุบํารุง 

รักษาและถายทอดวัฒนธรรมของสังคมข้ันตน เพื่อใหสมาชิกไดเตรียมตัวกอนออกไปสูสังคม
ภายนอกอยางแทจริง 

3.  ใหการปกปองคุมครอง 
     ครอบครัวใหการปกปองคุมครองท้ังทางดานรางกายและจิตใจ เพื่อบุตรไดเติบโตข้ึนมา 

มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สามารถเผชิญหนากับปญหาท่ีผานเขามา และแกไขปญหาได
อยางถูกตอง 

4.  กําหนดสถานภาพของบุคคล  
     ครอบครัวเปนสถานท่ีท่ีกาํหนดสถานภาพทางสังคมของประชากรวยัเยาว โดยข้ึนอยูกับ

สภาพของบิดามารดา เชน เปนคนไทย นบัถือศาสนาพุทธ  
ลักษณะครอบครัวแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (Beebe et al., 2005 : 351-352)  
1.  ครอบครัวหนวยกลางหรือครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)  

     เปนครอบครัวขนาดเล็กท่ีประกอบดวย พอ แม และลูกอาศัยอยูรวมกัน  สมาชิกใน 
ครอบครัวมีความสัมพันธกนัอยางใกลชิด ขณะเดียวกนัก็มีความเปนอิสระเสรีสูง 

2.  ครอบครัวขยาย (Extended Family)  
     เปนครอบครัวขนาดใหญท่ีประกอบดวยครอบครัวหนวยกลางต้ังแตสองครอบครัว 

ข้ึนไป โดยอาจมีเครือญาติหรือบุคคลอ่ืนอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันหรืออาศัยอยูในหลายหลังคาเรือน
แตอยูในเขตร้ัวเดียวกัน สมาชิกมีความเปนอิสระนอยเนื่องจากอํานาจในการตัดสินใจจะข้ึนอยูกับ 
ผูอาวุโสสูงสุด  

3.  ครอบครัวคนเดียว (Single-parent Family)  
      เปนครอบครัวท่ีประกอบดวยลูกอยางนอย 1 คน อยูภายใตการเล้ียงดูของพอหรือแม
หรือผูปกครองเพียงคนเดียว อันเปนผลมาจากสาเหตุการหยาราง การแยกกันอยู หรือการเสียชีวิต  
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     2.4.2  การส่ือสารในครอบครัว 
 ทฤษฎีระบบ (System Theory) มีแนวคิดท่ีวามนุษยเราไมสามารถดํารงชีพอยูไดดวย 

ตัวเอง แตจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันและส่ือสารกันเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน “ครอบครัว” 
ก็เปรียบเสมือนกับระบบ ประกอบดวยกลุมคนต้ังแต 2 คนข้ึนไปมาอาศัยอยูรวมกัน ใชชีวิตอยู
ดวยกัน มีปฏิสัมพันธกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกันทางดานตางๆโดยอาศัย “การส่ือสาร” เปน
ส่ือกลางในการพูดคุย (Galvin & Brommel, 1996 : 8-9) 

 “การส่ือสารในครอบครัว” (Family Communication) จึงเปนกระบวนการส่ือสารระหวาง 
สมาชิกครอบครัวเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกัน ชวยเหลือพึ่งพากัน และไดรับผลกระทบตอกัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความผูกพัน (Cohesion) และการปรับตัวเขาหากัน (Adaptability) 
ระหวางสมาชิกครอบครัว  

 “ความผูกพัน” เปนความรูสึกภายในจิตใจที่สมาชิกตางมีตอกัน โดยระดับความผูกพัน 
จะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก การพึ่งพาอาศัยกัน การเกิดชองวางระหวางกัน การมี
เวลาใหแกกัน ความใกลชิดกัน และความเอาใจใสตอกัน “การปรับตัวเขาหากัน” เปนความสามารถ
ของสมาชิกในการปรับตัวเขาหากันในสถานการณท่ีแตกตางกันออกไป โดยระดับการปรับตัวจะ
มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก โครงสรางครอบครัวและการมอบหมายอํานาจ วิธีการ
เจรจาตอรอง บทบาทหนาท่ีของสมาชิก การต้ังระเบียบกฎเกณฑ และการมีปฏิสัมพันธในครอบครัว 
(Thomas & Olson, 1994) (อางถึงใน Galvin & Brommel, 1996 : 28-34) ท้ังนี้ การส่ือสารจะชวย
ขับเคล่ือนระบบของครอบครัวโดยการพูดคุยกันอยางเปดเผย การแสดงความรูสึกตอกัน (เชน ความรัก 
ความหวงใย หรือเอาใจใสตอกัน) การปฏิสัมพันธกัน การยืดหยุนไปตามสภาพแวดลอม และการ
หลีกเล่ียงพูดจาในส่ิงท่ีอาจนํามาสูความขัดแยง เพื่อนํามาสูความผูกพันและการปรับตัวเขาหากัน
ระหวางสมาชิกครอบครัว (Beebe et al., 2005 : 354, 356; Caughlin อางถึงใน Beebe et al., 2005 : 356)  

การท่ีสมาชิกครอบครัวจะส่ือสารกันมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งข้ึนอยูกบัรูปแบบ 
โครงสรางปฏิสัมพันธในครอบครัว (Family Interaction Networks) ดังนี้ (Segrin & Flora, 2005; 
Trenholm & Jensen, 1996 : 277)  

1.  แบบศูนยกลาง (Centralized Interaction Network)  
จะมีสมาชิกครอบครัวเพียงคนเดียวทําหนาท่ีถายทอดขอมูลขาวสารใหกับสมาชิก 

แตละคน ขณะเดียวกันก็เปนศูนยกลางในการถายทอดขอมูลขาวสารจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหนึ่งท่ีเหลือ 
จึงกลาวไดวาสมาชิกคนนี้มีบทบาทหลักในการเช่ือมตอหรือประสานความสัมพันธในครอบครัว 
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2.  แบบกระจาย (Decentralized Interaction Network)  
     สมาชิกครอบครัวตางส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางกันเอง โดยไมมีผูใดเปนศูนยกลางหลัก 

การกระจายขอมูลขาวสารจึงมีความคลองตัว  
เอ่ียม ฉายางาม และคณะ (2544 : 824-825) Segrin & Flora (2005) DeVito (2004 : 300- 

303) และ Kundanis (2003 : 108) ช้ีใหเห็นถึงพฤติกรรมการส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัว ดังนี้ 
1.  แบบแนวทางสัมพันธ (Orientation Approach)  
จะมองการส่ือสารในครอบครัววาเปนความสัมพันธในแนวด่ิงระหวางผูใหญกับผูนอย  

โดยแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
            1.1  แบบท่ียึดระเบียบสังคมเปนหลัก (Socio-orientation)  

           เปนทัศนคติและปทัสถานของครอบครัวตอพฤติกรรมทางสังคมท่ีเนนการสราง 
ความสามัคคีและความสัมพนัธในครอบครัว โดยสนับสนุนใหเดก็ยอมรับความคิดเหน็ เช่ือฟง และ
ทําตามผูใหญ เพื่อหลีกเล่ียงปญหาความขัดแยง 

           1.2  แบบท่ียึดความคิดเปนหลัก (Concept-orientation)  
           เปนทัศนคติและปทัสถานของครอบครัวตอพฤติกรรมทางสังคมท่ีใหความสําคัญตอ

การเปดรับและการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ืนกอนการตัดสินใจ โดยเปดโอกาสใหผูนอยแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดริเร่ิมในเร่ืองตางๆ และมีสวนรวมคิดแกไขปญหา 

2.  แบบขยายวงสัมพันธ (Spiral Linkage Approach)  
จะมองการส่ือสารในครอบครัววาเปนความสัมพันธในแนวราบ เร่ิมจากพอแมและลูก 

ซ่ึงเปนจุดศูนยกลางของครอบครัวท่ีตองมีความเขมขนกอนขยายวงการสื่อสารสัมพันธออกไปสู
ปูยาตายายและญาติๆ  

จากรูปแบบความสัมพันธดงักลาวขางตน การส่ือสารในครอบครัวถูกแบงออกเปน 4  
ประเภท ดังนี้  

1.  แบบเปดเสรี (Pluralistic)  
เปนลักษณะการส่ือสารของครอบครัวท่ีมีความยืดหยุนสูง ไมยึดติดกับสังคมหรือคานิยม 

มากนัก กฎระเบียบเปนส่ิงท่ีสามารถจะผอนผันหรือเปล่ียนแปลงไดงาย สมาชิกแตละคนไดรับการ
สนับสนุนใหรูจักพัฒนาความคิดของตัวเอง กลาแสดงออก กลาพูดคุย กลาถกเถียง และรวม
ตัดสินใจในประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับความเปนไปของครอบครัว  
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2.  แบบประนีประนอม (Consensual)  
     เปนลักษณะการส่ือสารของครอบครัวท่ีแมจะใหความสําคัญกับสังคมและประเพณี แต

ก็เปดโอกาสใหเด็กรูจักพัฒนาความคิดของตัวเองและกลาแสดงออกแมความคิดจะแตกตาง การ
ส่ือสารรูปแบบนี้ทําใหสมาชิกในครอบครัวรูสึกอยากรวมมือกันปฎิบัติตามกฎท่ีตั้งไว 

3.  แบบปลอยปละ (Laissez-faire)  
     เปนลักษณะการส่ือสารของครอบครัวท่ีเปนไปอยางอิสระ ไมมีกรอบ หรือแนวทางที่

สมาชิกตองเช่ือฟง สมาชิกแตละคนสามารถโตแยงหรือทําอะไรตามความตองการได กฎระเบียบมี
การเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และการอยูรวมกันจะเปนไปอยางตามสบายในแบบฉบับของตนเอง 

4.  แบบปกปอง (Protective)  
     เปนลักษณะการส่ือสารของครอบครัวท่ีเขมงวด โดยผูมีอํานาจสูงสุดซ่ึงมักจะเปนพอ 

จะเปนผูวางหรือกําหนดระเบียบกฎเกณฑอยางรัดกุม เปนผูใหคําแนะนําและควบคุมกิจกรรมตางๆ
ของครอบครัว รวมท้ังเปนผูกล่ันกรองประเด็นการสนทนาและขอมูลขาวสารตางๆเพื่อใหเปนไป
ตามบรรทัดฐานของครอบครัว เด็กตองเช่ือฟงผูใหญเพื่อการอยูรวมกันอยางราบร่ืนและตองไม
แสดงความคิดเห็นแมจะไมเห็นดวยก็ตาม ท้ังนี้ การสื่อสารรูปแบบนี้อาจนําไปสูการตอสูชวงชิง
อํานาจในครอบครัวหรือการตอตานแบบดื้อเงียบ 

 
     2.4.3  วัฒนธรรมครอบครัวไทย 

ลักษณะครอบครัวไทยแตเดมิสวนใหญเปนครอบครัวขยายท่ีประกอบดวยปูยาหรือ 
ตายายและหรือญาติพี่นองนอกเหนือจากพอแมและลูกอาศัยอยูรวมกัน ครอบครัวเต็มไปดวยความ
อบอุนสมาชิกครอบครัวมีความใกลชิดผูกพันกันและใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน และในครอบครัว
ประเภทนี้จะมีผูอาวุโสซ่ึงมักจะเปนผูชาย ทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัวในการออกไปหารายได
เพื่อมาจุนเจือสมาชิกครอบครัวขณะท่ีผูหญิงหรือผูเปนแมจะรับผิดชอบงานบานและเล้ียงดูบุตรอยูท่ี
บาน  

อีกท้ัง ครอบครัวไทยมีเอกลักษณท่ีปรากฎด้ังเดิม ไดแก ประการแรก การยกยองใหผูชาย 
เปนหัวหนาครอบครัว มีหนาท่ีคุมครองปองกันภัยอันตรายตางๆ ใหความอุปการะเล้ียงดูและความ
รักแกสมาชิกในครอบครัว และรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจของครอบครัว ประการท่ีสอง การให
ความเคารพตอผูอาวุโส (Seniority) โดยผูเยาวจะตองใหความเคารพยําเกรงผูสูงอายุ เช่ือฟงหรือรับฟง
คําแนะนําจากผูใหญ เนื่องจากเปนผูมีประสบการณชีวิตมากมายและสามารถเขาใจถึงสภาพตางๆ
ไดดีกวาผูเยาว และประการสุดทาย ในครอบครัวจะใหความสําคัญกับเด็กโดยพอแมจะเสียสละทํา
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ทุกอยางเพ่ือลูก ใหการอบรมเล้ียงดูลูก และคอยดูแลเอาใจใสลูกอยางใกลชิด (สืบคนเม่ือ 12 
ธันวาคม 2551, จาก http://www.geocities.com/met6th/7.doc) 

แตดวยสภาพทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเส่ือมทรามลงปจจุบัน ทําใหวิถีชีวิตของครอบครัวไทย 
ตองเปล่ียนแปลงโดยครอบครัวมีขนาดเล็กลงมาเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ประกอบดวยพอ แม 
และลูกอาศัยอยูรวมกันเทานั้น และผูเปนแมก็มีบทบาทหนาท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยตองออกไปทํางาน
นอกบานเพื่อชวยเหลือผูเปนพอหารายไดท่ีเพียงพอตอการเล้ียงดูจุนเจือสมาชิกในครอบครัว การ
เปล่ียนแปลงของโครงสรางครอบครัวดังกลาวสงผลใหพอแมมีเวลาใหกับลูกนอยลงและไมสามารถ
อบรมดูแลหรือขัดเกลาลูกไดอยางใกลชิด ประกอบกับ จากท่ีเทคโนโลยีส่ือใหมถูกนําเขามาใน
ครัวเรือน เด็กจึงถูกปลอยใหอยูตามลําพังท่ีบานกับส่ือใหมตางๆ เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
และโทรศัพทมือถือ ซ่ึงเขามาแทนท่ีความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกจนอาจนํามาสูการเกิดชองวาง
การส่ือสารและความหางเหิน (ศิริรัตน แอดสกุล, 2546 : 71-74)     

ขอมูลจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเกีย่วกบัการดําเนนิชีวิตของครอบครัวไทยท่ีมีบุตร 
อยูในชวงวัยรุนอายุ 13 ปข้ึนไป พบวาจากท่ีพอแมทุมเทเวลาสวนใหญใหกับการทํางาน ทําใหพอแม
มีเวลาอยูกับเด็กและเยาวชนเพียงวันละ 2 ช่ัวโมง จึงสงผลใหเด็กและเยาวชนหันไปใชเวลากับเพื่อน 
แฟน การเรียนพิเศษ และส่ือตางๆ อีกท้ัง ผลจากการศึกษาดังกลาวพบลักษณะของครอบครัวไทย 
ซ่ึงแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2549, 15 พฤษภาคม) 

1.  ครอบครัวอบอุน  
เปนครอบครัวท่ีลูกมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เช่ือฟงพอแม พอแมมีการงานท่ี 

ม่ันคงหรือมีกจิการของตนเอง มีบุตรประมาณ 1-2 คน พอแมมีความซ่ือสัตยตอกนั ครอบครัวมีการใช
เวลาอยูรวมกันในวนัธรรมดากวา 5 ช่ัวโมงตอวัน โดยแบงเปนชวงเชาทานอาหารรวมกันและพูดคุยกนั 
และชวงเย็นพอหรือแมจะไปรับลูกท่ีโรงเรียน และใชเวลาชวงเย็นทานขาวดวยกัน พักผอนดูทีวี 
และพูดคุยเร่ืองการเรียนหรือกิจกรรมในแตละวัน 

2.  ครอบครัวพึ่งพิง  
เปนครอบครัวท่ีสมาชิกพึ่งพิงบุคคลรอบขาง พอแมเปนหนี้กูยืม มีรายไดไมพอกับคาใชจาย  

ทําใหตองพึ่งพิงญาติในการดูแลเอาใจใสลูกตนเอง เปนครอบครัวใหญท่ีมีญาติพี่นองอาศัยอยู
ดวยกัน พอแมทํางานนอกบานท้ังสองคน ลูกมีความประพฤติดี เรียนดีเพราะครูท่ีโรงเรียน เพราะ
ญาติพี่นอง เพราะเพื่อน และเพราะสังคมมากกวาพอแมซ่ึงใชเวลาสวนใหญไปกับการทํางานและไมมี
เวลาใหกับลูก 
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3.  ครอบครัวยุงเหยิง  
เปนครอบครัวท่ีพอแมมีฐานะดี การศกึษาสูง มีรายไดมาก ทํางานในระดบัสูง แตไมมีเวลา 

ใหกับครอบครัว พอแมมุงทําแตงาน มักมีพี่เล้ียงคอยดูแลลูก ลูกมีความประพฤติไมเหมาะสม เกเร 
ชอบเท่ียว เรียนไมดี และชอบอยูกับเพื่อน  

4.  ครอบครัวพังทลาย  
เปนครอบครัวท่ีพอแมมีการศึกษานอย พอแมมุงทํางานหาเงิน มีรายไดไมเพียงพอกับ 

รายจาย ไมมีเวลาใหลูก ฝากลูกไวกับญาติพี่นองหรือคนขางบาน ลูกใชเวลาสวนใหญกับเพ่ือน อยู
ในส่ิงแวดลอมท่ีแยและไมดีตอการเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม พอแมแทบไมมีเวลาใหลูก ลูกไมมี
ใครใหคําปรึกษา สมาชิกจะตางคนตางหากินขาวกันเอง  
 
     2.4.4  การส่ือสารในครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

จากท่ีการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจสงผลตอการส่ือสารในครอบครัวท่ีลดนอยลง 
อันเนื่องมาจากพอแมตองออกไปทํางานนอกบานและใชเวลาอยูกับการทํางาน ทําใหเทคโนโลยีส่ือใหม 
ไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และโทรศัพทคอมพิวเตอร เขามามีบทบาทตอการส่ือสารใน
ครอบครัวปจจบัุน 

อยางไรก็ดี Beebe et al. (2005 : 359-361) ช้ีใหเห็นถึงขอดอยของเทคโนโลยีส่ือใหมตอ 
การส่ือสารหรือการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เชน การตองใชอวัจนภาษาซ่ึงอยูในรูป
ของคําพูดหรือสัญลักษณในการพูดคุยทางออนไลน การไมสามารถมองเห็นหนาหรือสังเกตอากัป 
กิริยาซ่ึงกันได การถูกจํากัดดวยเวลา และการไมสามารถโตตอบไดทันทวงทีในการพูดคุยทางอีเมล 
เปนตน  

ขณะท่ี Kundanis (2003 : 105-106, 108-110) ช้ีถึงปญหาชองวางท่ีอาจเกิดข้ึนหากพอแม 
ปลอยใหลูกใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยูตามลําพังจนไมสามารถควบคุมใหลูกใชส่ือใหมอยางเหมาะสม
ท้ังนี้ Kundanis ช้ีใหพอแมมีการเรียนรูการใชส่ือใหมใหเทาทันกับลูก โดยพอแมตองเขาไปมีบทบาท
ตอการใชส่ือใหมในครอบครัว (Parental Mediation) ดังนี้   

1.  ความต่ืนตัว (Active)  
ความต่ืนตัวทําใหพอแมเกดิการพูดคุยกับลูกเกีย่วกับการใชส่ือใหม รวมถึง ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนํามาสูความเขาใจรวมกัน 
2.  ความเขมงวดในกฏระเบียบ (Restrictive)  
ความเขมงวดในกฏระเบียบทําใหพอแมสามารถควบคุมการใชส่ือใหมของลูกใหเหมาะสม  
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3.  การเสพรวมกัน (Co-viewing)  
หากพอแมและลูกมีความสนใจในเทคโนโลยีส่ือใหมเดยีวกัน กจ็ะนํามาสูการใช 

ส่ือใหมรวมกนั   
การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนําแนวคิดการส่ือสารในครอบครัวมาเปนกรอบศึกษาถึงรูปแบบ 

การส่ือสารในครอบครัวระหวางแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับแบบไมผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
 
2.5  แนวคิดการใชเทคโนโลยใีนชีวติประจําวัน (Domestication of Technology) 

จากแนวคิดความสัมพันธระหวางการส่ือสารกับวัฒนธรรมท่ีแบงออกเปน 2 มุมมอง  
คือ มุมมองหน่ึงเห็นวาการส่ือสารมีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
ตามความตองการของสังคม ขณะท่ีอีกมุมมองหนึ่งกลับเห็นตรงขามกันวาโครงสรางสังคมหรือ
วัฒนธรรมมีอํานาจกําหนดโครงสรางความสัมพันธในกระบวนการส่ือสาร (กาญจนา แกวเทพ และ
สมสุข หินวิมาน, 2551 : 679) Ling (2004 : 23-24) ไมเห็นดวยกับมุมมองท้ังสองดังกลาว โดยให
เหตุผลวาตางเปนมุมมองท่ีไมมีความสมบูรณในตัวเองเนื่องจากความสัมพันธระหวางการส่ือสารกับ
วัฒนธรรมไมไดเปนความสัมพันธแบบทางเดียว แตเปนความสัมพันธแบบท่ีท้ังสองฝายตางกําหนด
ซ่ึงกันและกัน 

ขณะเดียวกนั Ling เสนอแนวคิดการใชเทคโนโลยีในชีวติประจําวนั (Domestication of  
Technology) ซ่ึงพัฒนาโดย Roger Silverstone และ Leslie Haddon นักวิชาการจากสํานักวัฒนธรรม
ศึกษา แนวคิดการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนี้จะอยูตรงกลางระหวางแนวคิดสองมุมมองดังกลาว
ขางตน เปนแนวคิดท่ีเนนมองในมิติการบริโภคในชีวิตประจําวัน โดยผูใชหรือผูบริโภคจะมีบทบาท
หรืออํานาจหลักในการตัดสินใจ การเลือกใช และการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อใหเขากับสังคมหรือ
วัฒนธรรมของตนเอง เชน ท่ีบาน ท่ีทํางาน หรือท่ีโรงเรียน  

อีกท้ัง จากการศึกษาของ Ling (2001) ช้ีใหเหน็ความแตกตางระหวางแนวคิดการแพรกระจาย  
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) กับแนวคิดการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Domestication 
of Technology) โดยการแพรกระจายนวัตกรรมเปนแนวคิดท่ีเช่ือวาผูซ้ือเปนผูบริโภคอยางมีเหตุมีผล 
และแนวคิดนี้มักจะถูกนําไปใชในการวิจัยทางการตลาดเชิงปริมาณเพ่ือพยากรณถึงแนวโนมของ
การแพรกระจายนวัตกรรมซ่ึงจะสิ้นสุดลงเม่ือผูบริโภคเกิดการยอมรับ ขณะท่ีการใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันเปนแนวคิดท่ีเช่ือวาผูบริโภคมีบทบาทหลักในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน และ
แนวคิดนี้จะเนนมองในมิติของการบริโภคภายหลังจากเกิดการยอมรับเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็จะ
มองไปท่ีบทบาทของเทคโนโลยีตอผูบริโภควาไดถูกสราง ถูกใหคุณคา หรือกอใหเกิดผลกระทบ
อยางไรกับผูบริโภคในบริบทสังคมตางๆ ประกอบกับ Marshall (2004 : 1) กลาววาเทคโนโลยีจะ
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เปนตัวกําหนดหรือกอใหเกิดการส่ือสารในรูปแบบตางๆอันเปนผลจากการที่เทคโนโลยีถูกนําไปใช
หรือปรับใชใหเขากับสภาพสังคมหรือวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันนั่นเอง 

จากท่ีการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Domestication of Technology) เปนการนําเอา 
เทคโนโลยีมาปรับใชใหเขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน สังคม หรือวัฒนธรรมของตนเอง กระบวนการใช
แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ (Berker, Hartmann, Punie, & Ward, In Berker et al. (Eds.), 2006 : 2, 
126-128; Ling, 2004 : 28-30; Silverstone, 1994 : 98; Silverstone, Hirsch, & Morley, In Silverstone 
& Hirsch (Eds.), 1994 : 21-26; Green, 2002 : 44-45; Cormier, 2007 : 9-14)  

1.  ข้ันการรับรู (Imagination)  
เปนข้ันตอนท่ีบุคคลรับรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเปนผลมาจากกระบวนการเลือกเปดรับ 

ของปจเจกบุคคล  
2.  ข้ันการเกิดแรงจูงใจ (Appropriation)  

      เปนข้ันตอนภายหลังจากที่ไดรับรู บุคคลก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีนํามาสูการเกิดความตองการ
เทคโนโลยี   

3.  ข้ันการนําเทคโนโลยีเขามาในชีวติ (Objectification) 
      เปนข้ันตอนท่ีแรงจูงใจจะเปนตัวผลักดันใหบุคคลแสวงหาและนําเอาเทคโนโลยีเขามา

ในสังคมหรือวัฒนธรรมของตนเอง   
4.  ข้ันการใชในชีวิตประจําวนั (Incorporation)  

      เปนข้ันตอนท่ีบุคคลใชเทคโนโลยีในการดําเนนิชีวติประจําวนั ดงันี้ 
           4.1  พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 

          4.2  วัตถุประสงคของการใชเทคโนโลยี 
          4.3  กฎระเบียบการใชเทคโนโลยี 

           4.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการใชเทคโนโลยี 
           4.5  การแกไขปญหาหรืออุปสรรค 

5.  ข้ันการเกิดผล (Conversion)  
เปนข้ันตอนท่ีช้ีใหเห็นถึงผลที่เกิดข้ึนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบกับปจเจกบุคคล สังคม  

หรือวัฒนธรรม จากการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  
จากกระบวนการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัดังกลาวขางตน แนวคิดการใชเทคโนโลย ี

ในชีวิตประจําวันนี้มีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
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1.  เปนแนวคิดท่ีเนนศึกษาพฤติกรรมการบริโภคมากกวาพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือทําความ 
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทของผูบริโภคในการใชเทคโนโลยี และบทบาทของเทคโนโลยีตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูบริโภค   

2.  เปนแนวคิดท่ีตองศึกษาอยางเปนกระบวนการ  
3.  เปนแนวคิดท่ีมองการใชเทคโนโลยีวาเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดย 

ผูบริโภคตองพูดคุย ถกเถียง หรือตอรองรวมกันเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของเทคโนโลยีในบริบทท่ี
แตกตาง 

4.  เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูบริโภค เชน การเรียนรูการใช 
เทคโนโลยีรวมกัน การแบงปนหรือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน เปนตน   

5.  บทบาท คุณคา และความหมายท่ีผูบริโภคมอบหมายใหกับเทคโนโลยีนั้น จะแตกตาง 
ไปตามบริบทและรูปแบบการใชในชีวิตประจําวนัของแตละคน  

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนาํแนวคิดการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัมาวิเคราะหถึง 
กระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกในครอบครัว   
 
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับส่ือใหม (New Media Exposure)  

ในการเปดรับส่ือใหม นักวิชาการช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยตางๆตอพฤติกรรมของ 
บุคคล ไดแก ปจจัยภายนอกบุคคล เชน สังคม วัฒนธรรม เปนตน และปจจัยภายในบุคคล เชน 
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  
       2.6.1  ปจจัยภายนอกบุคคลตอการเปดรับส่ือใหม 

ดารา ทีปะปาล (2542 : 14-15) กลาวถึงส่ิงเราภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  
ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

1.  ส่ิงเราทางการตลาด ประกอบดวย 
     1.1  ส่ิงเราปฐมภูมิ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา และสวนประกอบตางๆ  

             1.2  ส่ิงเราทุติยภูมิ ไดแก การส่ือสารผานส่ือและการนําเสนอในรูปแบบท่ีแตกตาง 
2.  ส่ิงเราทางส่ิงแวดลอม เชน อิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม  
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539 :113-115) ช้ีใหเห็นถึงปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมผูบริโภค ดังนี ้
1.  ปจจัยดานวฒันธรรม (Cultural Factor) ประกอบดวยคานิยม (Value) ซ่ึงเปนส่ิงท่ี 

กําหนดความรูสึกนึกคิดและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม  
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2.  ปจจัยดานสังคม (Social Factor) ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูบริโภค  
ไดแก  

           2.1  กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกีย่วของดวยและมีอิทธิพล
ตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลใหตองปฏิบัติตามหรือยอมรับ 

           2.2  บทบาทและสถานะ (Role and Status) ของบุคคลที่แตกตางกันไปตามแตละกลุม
ท่ีบุคคลเก่ียวของดวย เชน ครอบครัว กลุมอางอิง เปนตน    
 
       2.6.2  ปจจัยภายในบุคคลตอการเปดรับส่ือใหม 

ปจจัยภายในบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
2.6.2.1  ปจจัยสวนบุคคล 
Kundanis (2003 : 108-110), Singer and Singer (2001 : 19, 23, 74, 76, 89) และ ศิริวรรณ  

เสรีรัตน และคณะ (2539 : 115-116) ช้ีใหเหน็ถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอความแตกตางในพฤติกรรม
การบริโภค ดงันี้ 

1)  การศึกษา (Education) 
      การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการมีและการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของ
บุคคล โดยขอมูลทางประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 1999 พบสัดสวนของการมีคอมพิวเตอร
อยูในครัวเรือนของพอแมท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาเพียงรอยละ 15 ขณะท่ีในครัวเรือน
ของพอแมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาจะมีคอมพิวเตอรถึงรอยละ 80  

2)  เพศ (Gender) 
เพศสงผลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางกัน โดยผลจากการศึกษา 

พบวาผูชายจะชอบใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลขาวสารท่ีสนใจ เชน ขาวสารประจําวัน สภาพ
อากาศ และขาวกีฬา ขณะท่ีผูหญิงจะใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสารทางสังคม เชน 
รับ-สงอีเมล  

3)  รายได (Income) 
รายไดของบุคคลสงผลตอการมีเทคโนโลยีส่ือใหมในครวัเรือน  
4)  อายุ (Age) 
วัยหรืออายุจะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางกัน โดย 

ผลจากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนจะใชส่ือใหมเพื่อวัตถุประสงคทางสังคม เชน การพูดคุย
ออนไลน และความบันเทิง ขณะท่ีผูใหญจะใชส่ือใหมเพ่ือการทํางานหรือการทําธุรกรรม เชน การหา
ขอมูลเกี่ยวกับสินคา การซ้ือสินคา 
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5)  รูปแบบครอบครัว 
รูปแบบครอบครัวสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ซ่ึงจะแสดงออกในรูป 

ของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยหากสมาชิกครอบครัวมีการสื่อสารพูดคุยกัน ก็จะ
นําไปสูพฤติกรรมการใชส่ือใหมหรือการแบงปนประสบการณรวมกัน โดยใชส่ือใหมในครอบครัว
แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

           (1)  แบบต่ืนตัว (Active)  
           เปนรูปแบบท่ีพอแมและลูกมีการพดูคุยกนัและใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน 

            (2)  แบบจํากัด (Restrictive)  
           เปนรูปแบบท่ีพอแมตัง้กฏเกณฑการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมกับลูกเพียงฝายเดียว  

            (3)  แบบรวมดวยชวยกัน (Co-viewing)  
           เปนรูปแบบท่ีพอแมและลูกมีความสนใจในเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทเดียวกันและ

เกิดการใชส่ือใหมรวมกัน 
 

Clarke, Hall, Jefferson, and Roberts และ Murdock and McCron ช้ีใหเห็นวาความแตกตาง 
ของยุคสมัย (Generation Differences) เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบุคคลเกิดความแตกตางและท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน โดย Clarke, Hall, Jefferson, and Roberts (อางถึงใน Hall & Jefferson, 
2002 : 18-22, 25) ช้ีถึงความเปนมาของการเกิดวัฒนธรรมคนหนุมสาว (Youth Culture) ในชวง
ภายหลังจากสงครามโลกส้ินสุด ซ่ึงสังคมมีการเปล่ียนแปลงมาเปนยุคแหงความเฟองฟูม่ังค่ัง 
(Affluence) เกิดความเปนประชาธิปไตยในสังคมโดยประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเทาเทียมกัน 
เศรษฐกิจมีความเจริญกาวหนา เกิดแนวคิดแหงการบริโภคนิยม ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมหันมา
ผลิตสินคาท่ีตอบสนองความตองการหรือความสนใจของคนวัยหนุมสาวมากยิ่งข้ึน เปนยุคแหงการ
ส่ือสารมวลชนโดยสังคมเต็มไปดวยขอมูลขาวสารมากมาย เกิดวัฒนธรรมคนหนุมสาว เกิด
วัฒนธรรมมวลชนอันเปนผลมาจากการหล่ังไหลของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม เกิดการ
ลอกเลียนแบบ และเกิดการแสดงตัวหรือแสดงออกทางวัฒนธรรมของคนวัยหนุมสาว เชน การแตงกาย
ดวยเส้ือผาท่ีมีสีสันหลากหลาย และความนิยมชมชอบในเพลงแนวรอค  

อีกท้ัง ความเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกดิข้ึนในสังคมดงักลาวทําใหครอบครัวเกิดการแบงแยก 
อันเปนผลมาจากการเกิดชองวางระหวางพอแมกับลูกท่ีเปนหนุมสาว (Generation Gap) ซ่ึง Clarke, 
Hall, Jefferson, and Roberts (อางถึงใน Hall & Jefferson, 2002 : 49-52) ช้ีใหเห็นวาชองวางท่ี
เกิดข้ึนนั้นเปนผลมาจากความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล อันไดแก 1) การศึกษา (Education) ซ่ึง
ในยุคกอนสงครามโลกพอแมจะเกิดการเรียนรูผานประสบการณ ขณะท่ีในชวงหลังสงครามโลก
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เด็กหรือหนุมสาวจะไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ 2) อาชีพการงาน (Employment) ขณะท่ีพอแม
ไมมีทางเลือกในการประกอบอาชีพการงาน คนหนุมสาวจะไดรับโอกาสในการทํางานและยอมรับ
ตอสภาพการตกงานหรือไมมีงานทํา และ 3) ทัศนคติ (Attitude) คนหนุมสาวจะมีทัศนคติตอการใช
เวลาในชวงวันหยุดอยางเต็มท่ี และมีความสนใจหรือทํากิจกรรมท่ีแตกตางจากผูใหญ ประกอบกับ 
Murdock and McCron (อางถึงใน Hall & Jefferson, 2002 : 199-200) ช้ีใหเห็นวาอายุ (Age) ก็เปน
อีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการรับรูของบุคคลถึงการเกิดชองวางอันเปนผลมาจากความแตกตางทาง
ประสบการณและการสวนทางหรือความไมลงรอยกันทางวัฒนธรรม (Counter Culture)       
 

2.6.2.2  ปจจัยทางจิตวิทยา 
ปจจัยทางจิตวทิยาที่สงผลตอการเกิดพฤตกิรรมของบุคคลท่ีแตกตางกนั มีดังนี ้
1)  แรงจูงใจ (Motivation)  
มนุษยเรามีความตองการหลายส่ิงหลายอยางในชวงเวลาหนึ่ง ความตองการบางอยาง 

อาจเกิดจากความตองการทางชีววิทยา (Biological Needs) เชน ความหิว ขณะท่ีบางอยางเปนความตองการ
ทางจิตวิทยา (Psychological Needs) เชน การยอมรับ โดยความตองการเหลานี้จะกลายเปนส่ิงจูงใจ 
ซ่ึงหากเมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอแลว ก็จะเกิดเปนความตึงเครียดท่ีนําไปสูการเกิด
พฤติกรรม 

ดารา ทีปะปาล (2541 : 64) การจูงใจเปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลท่ีกระตุนผลักดัน 
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีจะมุงไปสูเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยส่ิงจูงใจจะเปนจุดเร่ิมตนและ
ผลักดันใหแสดงพฤติกรรมออกมาตามลําดับข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย แรงขับ (Drive) แรงกระตุน 
(Urge) ความปรารถนาหรือความตองการ (Wish or Desire) 

นักวิชาการไดใหความหมายของส่ิงจูงใจ ดงันี้ 
ส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอ  

      ท่ีจะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง (คอตเลอร และ      
      อารมสตรอง, 2003 : 75) 

 
แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดนั ความมุงประสงค หรือความตองการตางๆ 

      ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของส่ิงท่ีตามมา คือ พฤติกรรม (James A. Bayton อางถึงใน ธงชัย  
      สันติวงษ, 2540 : 80) 
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แรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีถูกกระตุนโดยแรงขับของแตละบุคคลมี 
      แนวมุงไปสูจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่ง (สุชา จันทนเอม, 2544 : 112) 

 
แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีมาเราหรือกระตุนใจใหความตองการของมนุษย 

      ไดรับความพอใจ และมีผลใหพฤติกรรมมนุษยบรรลุเปาหมาย โดยปราศจากภยันตราย 
      หรือสถานการณท่ีไมพึงพอใจไปได (โสภา ชูพิกุลชัย, 2529 : 120) 
 

แรงจูงใจแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก แรงจูงใจภายในหรือทางจิตใจ และแรงจูงใจ 
ภายนอกหรือทางกายภาพ โดยปจจัยตางๆท่ีนํามาสูการเกิดแรงจูงใจมดีังนี้ (ลักขณา สริวัฒน, 2544 : 
74-75; สุชา จันทนเอม, 2544 : 113-114; ธงชัย สันติวงษ, 2540 : 82-83; โสภา ชูพิกุลชัย, 2529 : 
125-132) 

1.  ทางชีวภาพ  
เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการทางกายซ่ึงเปนส่ิงจําเปนของชีวติ เชน อาหาร น้ํา  

ความปลอดภยั เปนตน 
2.  ทางอารมณ  
เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณหรือความรูสึก เชน ตื่นเตน วิตกกังวล กลัว โกรธ รัก  

เกลียด เปนตน 
3.  ทางความคิด 
เปนแรงจูงใจท่ีสงผลตอการกระทําในส่ิงท่ีคิดวาเหมาะสม และคาดหวงัการตอบสนอง 

จากผูอ่ืนตอการกระทําของตน 
4.  ทางสังคมและวัฒนธรรม 
เปนแรงจูงใจท่ีกําหนดพฤติกรรมของมนุษย เพื่อใหสอดคลองกับสังคมและเปนท่ี 

ยอมรับของบุคคลในสังคม  
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ภาพท่ี 2.3  แสดงการจัดอนัดบัข้ันความตองการของมนุษยตามแนวคิดของ Maslow 
 
ท่ีมา:  คอตเลอร และอารมสตรอง (2003 : 75-76) 
 

Maslow (อางถึงใน คอตเลอร และอารมสตรอง, 2003 : 75-76) ไดจัดอันดับข้ันความตองการ 
ของมนุษยจากส่ิงท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุดไว 5 ข้ัน ดังนี ้

      1.  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs)  
      2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)   
      3.  ความตองการทางสังคม (Social Needs)   
      4.  ความตองการการยกยอง (Esteem Needs)   
      5.  ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (Self-actualization Needs)  

McCarthy and Perreault (1993 : 205-206) (อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2541 : 65-66) นํา 
แนวคิดของ Maslow มาจัดลําดับข้ันความตองการของบุคคล (The PSSP Hierarchy of Needs) ซ่ึง
แบงออกเปน 4 ข้ัน ดังนี ้

      1.  ความตองการทางดานสรีรวิทยา (P: Physiological Needs) 
       เปนความตองการข้ันพืน้ฐานของมนุษยเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได เชน อาหาร น้ํา 
อากาศ 
       2. ความตองการความปลอดภัย (S: Safety Needs) 
       เปนความตองการความปลอดภัยหลังจากท่ีไดรับความตองการทางดานสรีรวิทยา เชน 
ความตองการไดรับการคุมครอง การมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ   
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       3. ความตองการทางสังคม (S: Social Needs) 
      เปนความตองการของบุคคลในการแสวงหาความรัก ความเปนมิตร สถานะทางสังคม 

หรือการยอมรับจากสังคม เปนตน 
       4. ความตองการสวนบุคคล (P: Personal Needs) 
       เปนความตองการที่จะบรรลุข้ันอัตตาหรือถือตนเองเปนใหญ การแสวงหาความพอใจ
เพื่อตนเอง เชน ความภูมิใจในตนเอง ความสําเร็จในชีวติ ความสนุกสนาน ความมีอิสรภาพ ความ
ผอนคลาย เปนตน 
 

2)  การรับรู (Perception)  
ภายหลังจากบุคคลไดรับการกระตุน บุคคลจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะกระทํา การรับรู 

เปนปจจยัทางจิตวิทยาท่ีสามารถสงผลตอการกระทําของบุคคลได โดยการรับรูเปนกระบวนการท่ี
บุคคลเลือกรับรู จัดการ และตีความหมายขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิดเปนความเขาใจ (คอตเลอร และ
อารมสตรอง, 2003 : 76)  

จากท่ีการส่ือสารปจจุบันเต็มไปดวยขอมูลขาวสารมากมาย ผูรับสารจึงไมสามารถท่ีจะ 
เปดรับขอมูลขาวสารเหลานัน้ไดท้ังหมด ประกอบกับ ผูรับสารก็ไมไดอยูในฐานะของผูถูกกระทํา
เพียงอยางเดียว แตผูรับสารสามารถเลือกท่ีจะเปดรับขอมูลขาวสารตามความตองการของตนเองได 

ดวยกระบวนการเลือกสรรทางจิตวิทยาซ่ึงทําหนาท่ีกล่ันกรองขอมูลขาวสารในการรับรู 
ของบุคคล ผูรับสารจึงสามารถเลือกเปดรับ ตีความ และจดจําขอมูลขาวสารท่ีสอดคลองกับความคิดเห็น
และความสนใจของตนเอง ขณะเดียวกัน ผูรับสารก็สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไมเปดรับ ตีความ และ
จดจําขอมูลขาวสารที่ขัดแยงกับของตนเอง (ชํานาญ เชาวกีรติพงศ และคณะ, 2540 : 414) 

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2548 : 550) การรับรูเปนกระบวนการเลือกรวบรวม  
และแปลความหรือตีความขอมูลขาวสารผานประสาทสัมผัสของบุคคล โดยนอกจากการรับรูจะ
เปนสวนกําหนดกรอบความคิดของคนเราในการประเมินตนเอง ผูอ่ืน และส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัวแลว 
การรับรูยังเปนตัวกําหนดทาที พฤติกรรม และการแสดงออกของคนเราตอส่ิงตางๆอีกดวย 

Baran & Davis (2006 : 149-153) Baran (2004 : 425) และ Devito (2003 : 57, 393) เม่ือ 
บุคคลไดพบขอมูลขาวสารใหมท่ีไมสอดคลองกับประสบการณ ความเชื่อ และคานยิมของตนเอง กจ็ะ
สงผลใหบุคคลนั้นเกิดความไมแนใจ อึดอัดใจ และตองหาวิธีการลดความอึดอัดใจดวยกระบวนการ
คัดเลือกขอมูลขาวสาร  
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Severin and Tankard (2001 : 80) พฤติกรรมการส่ือสารมนุษยเกิดจากแนวคิดความสอดคลอง 
ทางความคิดท่ีเช่ือวา หากการรับรูขอมูลขาวสารนําไปสูการไมสอดคลองทางความคิด ความเช่ือ หรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีอยู บุคคลนั้นก็จะเกดิความตึงเครียดและจะพยายามหาวิธีทางลดความตึงเครียด
ดวยกระบวนการคัดเลือกขอมูลขาวสาร 

Katz (1974) (อางถึงใน ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ, 2548 : 501) สภาวะแวดลอม 
ทางสังคมและสภาวะทางจิตใจสามารถสงผลตอความตองการของผูรับสารท่ีแตกตางกนั ทําใหผูรับสาร
เกิดการเปดรับส่ือท่ีแตกตางโดยจะคํานึงถึงความสามารถของส่ือในการตอบสนองความตองการของ
ตนเองไดหรือไม เชน ความตองการสรางเอกลักษณของตนเอง ความตองการในการติดตอทางสังคม
กับผูอ่ืน ความตองการพบเจอส่ิงใหมและความบันเทิง หรือความตองการรับรูเกี่ยวกบัความเปนไป
ตางๆของโลก 

จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงกลาวไดวา แมวาส่ือตางๆจะพยายามแขงขันกันเพื่อให 
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับสาร แตผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกสรรในการแสวงหา
หรือเปดรับขาวสารเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของตนเองดวยเหตุผลท่ีแตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความตองการ  ความเช่ือ  ทัศนคติ  หรือความรูสึกนึกคิดท่ีไม เหมือนกัน  ซ่ึง      
กระบวนการเลือกรับส่ือแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้                      

 
 
 

ภาพท่ี 2.4  แสดงกระบวนการเลือกสรรในการเปดรับส่ือ 
 
ที่มา:  Severin & Tankard (2001 : 80) 
 

1.  การเลือกเปดรับหรือเลือกใหความสนใจ (Selective Exposure) 
ผูรับสารจะเลือกเปดรับหรือใหความสนใจส่ือประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีสอดคลองกับ 

ความรู ความเช่ือ และทัศนคติของตนเองท่ีมีอยู รวมท้ัง องคประกอบอ่ืนๆ เชน สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

2.  การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ (Selective Perception or Interpretation) 
เม่ือผูรับสารเลือกเปดรับส่ือใดส่ือหนึ่ง กจ็ะตีความหมายหรือประเมินส่ือท่ีเลือกรับ 

แตกตางกันไปตามความเขาใจ ความคิดเหน็ ความเช่ือ ทัศนคติ แรงจูงใจ หรือประสบการณของ
ตนเองเปนสําคัญ หรือตามสภาวะอารมณ รางกาย และจติใจของตนเองในขณะน้ัน 

 
การเลือกเปดรับ  การเลือกรับรู  การเลือกจดจํา 
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3.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) 
ผูรับสารจะไมสามารถจดจําขอมูลขาวสารไดท้ังหมด แตจะเลือกจดจําเฉพาะขาวสาร 

บางอยางหรือบางสวนท่ีตรงกับความสนใจหรือท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเอง 
 

3)  การเรียนรู (Learning) 
เม่ือบุคคลเกิดกระทําส่ิงใด บุคคลก็จะเกิดการเรียนรู โดยการเรียนรูเปนการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรอันเปนผลจากการไดรับประสบการณโดยตรงหรือโดยบังเอิญ ดังนี้ 
(ดารา ทีปะปาล 2541 : 67-70)  

           (1)  การเรียนรูจากพฤติกรรมหรือการกระทํา (Behavior Learning) 
           เปนการเรียนรูจากประสบการณซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาการตอบสนองตอ 

สถานการณตางๆโดยอัตโนมัติอันเกิดจากผลการกระทําซํ้าๆซากๆ และเกิดจากปจจัยตัวแปร 4 อยาง 
ไดแก แรงขับ (Drive) ส่ิงเรา (Cue) การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง (Reinforcement) 

           (2)  การเรียนรูจากการคิดอยางมีเหตุมีผล (Cognitive Learning) 
           เปนการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดใครครวญอยางมีเหตุมีผล และใชสติปญญา 

แกไขปญหาโดยปราศจากประสบการณตรง เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการสังเกตผลพฤติกรรมของ
ผูอ่ืนและปรับเปนพฤติกรรมของตนเอง 
 

4)  ความเช่ือและทัศนคติ (Belief and Attitude) 
คอตเลอร และอารมสตรอง (2003 : 77) บุคคลจะเกิดความเช่ือและทัศนคติโดยผานการ 

กระทําและการเรียนรู ซ่ึงความเช่ือคือความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และทัศนคติ คือ
การประเมิน ความรูสึก และความโนมเอียงของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางเหนียวแนน โดย
ทัศนคติจะกําหนดความคิดวาชอบหรือไมชอบส่ิงใด หรือความคิดท่ีจะเขาหาหรือถอยหางจากส่ิงนั้น  

ดารา ทีปะปาล (2541 : 70-72) ความเช่ือเปนความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับบางส่ิง เปน 
สวนประกอบที่ชวยเสริมสรางทัศนคติของบุคคล แตไมจําเปนตองชอบหรือไมชอบ และความเช่ือ
จะข้ึนอยูกับประสบการณ 

ทัศนคติเปนแนวความคิดเหน็ของบุคคลตอบางส่ิงบางอยาง เกดิจากการเรียนรูจาก 
ประสบการณโดยตรงหรือทางออม ซ่ึงแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ 

1.  องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) ซ่ึงหมายถึงความเช่ือ 
หรือความรูตอส่ิงหนึ่ง 
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2.  องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) ซ่ึงหมายถึงความรูสึกของ 
บุคคลตอส่ิงหนึ่ง เชน ความชอบ  

3.  องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) ซ่ึงหมายถึงการกระทํา 
ของบุคคลอันเนื่องมาจากความเช่ือและความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 

องคประกอบท้ัง 3 สวนน้ีมีความสัมพันธเปนลําดับข้ันพฤติกรรมการตอบสนองของ 
บุคคล “เรียนรู-รูสึก-กระทํา” (Learn-Feel-Do) โดยเม่ือบุคคลรวบรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับส่ิงหนึง่ 
ก็จะทําใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจ และกอตัวเปนทัศนคติอันแสดงถึงความเช่ือความคิดตอส่ิงนั้นๆ 
หลังจากนัน้ บุคคลก็จะประเมินความเช่ือ เกิดเปนความรูสึกชอบ และทายท่ีสุด จากผลประเมินเปน
ความชอบก็จะมีผลจูงใจใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํา  

สอดคลองกับทฤษฎี KAP ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ 
การปฏิบัติ (Practice) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ภายหลังจากท่ีผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารก็จะเกิดความรู เม่ือเกิด
ความรูก็จะเกดิทัศนคติ และเม่ือเกดิทัศนคติในเชิงบวกตอขอมูลขาวสารที่ไดรับก็จะนําไปสูการเกิด
การกระทําในข้ันทายสุด (สืบคนเม่ือ 14 ธันวาคม 2552, จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/ 
Attitude.htm) 
 
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)  

จากแนวคิดความเช่ือและทัศนคติดังกลาวขางตน แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  
(Technology Acceptance Model) ช้ีใหเห็นถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในการใชเทคโนโลยี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  แสดงแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 
 
ท่ีมา:  Teo & Pok (2003 : 485) 
 

 
การรับรูถึงประโยชน 
ในการใชเทคโนโลยี 

การรับรูถึงความงาย 
ในการใชเทคโนโลยี 

ทัศนคติ ความตั้งใจ พฤติกรรม 
การใชเทคโนโลยี 
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เร่ิมตนจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) Fishbein and  
Ajzen (1975) (อางถึงใน Ajzen & Fishbein, 1980 : 6-7; Kwon & Chidambaram, 2000 : 1-10; 
Yang, 2004 : 257-277) ช้ีใหเห็นท่ีมาของการเกิดพฤตกิรรมของมนษุยวาเกดิจากความต้ังใจ (Intention) 
ซ่ึงความต้ังใจที่จะทําพฤติกรรมมาจากการผสมผสานระหวางองคประกอบ 2 ประการ คือ ทัศนคติ 
สวนตัวตอพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) และบรรทัดฐานของกลุม (Subjective Norm)  

ทัศนคติสวนตวัตอพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เกิดจากความเช่ือของบุคคล 
ตอพฤติกรรม โดยหากบุคคลมีความเช่ือวาพฤติกรรมหนึ่งนั้นจะนํามาสูผลลัพธทางบวก บุคคลกจ็ะ
เกิดทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรม และเกดิความต้ังใจท่ีจะทําพฤติกรรมหน่ึงนั้น 

บรรทัดฐานของกลุม (Subjective Norm) เปนการรับรูของบุคคลวาผูอ่ืนท่ีมีความสําคัญ 
กับตัวเขา (เชน พอ แม พี่ นอง เพื่อน เปนตน) ตองการหรือไมตองการใหเขาทําพฤติกรรมหนึ่งนั้น 
โดยหากบุคคลรับรูวาผูอ่ืนท่ีมีความสําคัญกับตัวเขาตองการใหเขาทํา บุคคลก็มีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมหน่ึงนั้น 

Davis (1989) (อางถึงใน Kwon & Chidambaram, 2000 : 1-10; Lu, Yu, Liu, & Yao,  
2003 : 206-222; Teo & Pok, 2003 : 483-498) นําทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลดังกลาวมาพัฒนาเปน
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) โดย Davis ช้ีใหเห็นวาความเช่ือ
และทัศนคติของบุคคลสามารถสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลในการยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยี 
และในแบบจําลองนี้ พฤติกรรมของบุคคลมาจากการผสมผสานระหวางองคประกอบ 2 ประการ 
คือ การรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) และการรับรูถึงประโยชนใน
การใชเทคโนโลยี (Perceived Usefulness)  

การรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) เกิดจากความเช่ือของ 
บุคคลวาการใชเทคโนโลยีหนึ่งนั้นเปนเร่ืองงายท่ีไมตองใชความพยายามมากนัก การรับรูถึงประโยชน
ในการใชเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) เกิดจากความเช่ือของบุคคลวาการใชเทคโนโลยีหนึ่งนั้น
กอใหเกิดประโยชนหรือชวยสงเสริมศักยภาพการทํางานของตนเอง ดังนั้น หากบุคคลเช่ือวาการใช
เทคโนโลยีหนึ่งนั้นเปนเร่ืองงายและกอใหเกิดประโยชน บุคคลก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยี 
เกิดความตั้งใจ และเกิดพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีหนึ่งนั้น 

Venkatesh and Davis (1996) (อางถึงใน Liu, Chen, Sun, Wible, & Kuo, 2009 : 600-610)  
ช้ีใหเห็นวาความสามารถสวนบุคคลทางดานเทคโนโลยี (Self-efficacy) ก็อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี
สงผลตอการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความยากงายและประโยชนจากการใชเทคโนโลยี โดยหาก
บุคคลมีความสามารถทางดานเทคโนโลยี บุคคลก็จะเช่ือวาการใชเทคโนโลยีเปนเร่ืองงายและ
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กอใหเกิดประโยชนกับตัวเขา และบุคคลก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยี เกิดความต้ังใจ และเกิด
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 

Davis et al. (1989) (อางถึงใน Lu, Yu, Liu, & Yao, 2003 : 206- 222) เห็นวาคุณสมบัติ 
หรือความซับซอนของเทคโนโลยีเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี โดยหากบุคคลเช่ือวา
เทคโนโลยีหนึ่งนั้นมีความซับซอนมาก บุคคลก็จะเกิดทัศนคติท่ีเปนเชิงลบตอเทคโนโลยี ไมเกิด
ความต้ังใจใชเทคโนโลยี และไมเกิดพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 

Ajzen and Fishbein (1980: 91), Lu, Yu, Liu, & Yao (2003 : 206-222), และ Yang (2004 :  
257-277) ช้ีใหเห็นวาคุณลักษณะของบุคคลก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถสงผลตอการเกิดทัศนคติตอ
การใชเทคโนโลยี อันไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา เปนตน   

การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาจะใชแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือใหมมาเปนกรอบในการศึกษา 
ถึงปจจัยท่ีนํามาสูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  
 
2.7  แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของส่ือใหม (Effects of New Media)  

การขับเคล่ือนเขาสูยุคสังคมสารสนเทศเปนผลจากการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีตางๆ 
ท่ีนํามาสูการเกิดส่ือใหม เชน คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ ทําใหการส่ือสารสามารถเกิดข้ึนได
ทุกท่ีทุกเวลา และสงผลตอการเกิดโลกแหงความหมายใหม เกิดคานิยมใหม และเกิดการกระจัด
กระจายของขอมูลขาวสารเปนจํานวนมาก  

อีกท้ัง เทคโนโลยีส่ือใหมก็สงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันหรือการทํากิจกรรมของคนเรา  
เชน การติดตอส่ือสาร การเรียน การทํางาน หรือการบริโภค ใหตองปรับเปล่ียนไปกับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมในภาพรวม มีดังนี้ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และ
คณะ, 2548 : 470-474 และ httq://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/#sect4 อางถึงใน ภัสวลี 
นิติเกษตรสุนทร และคณะ, 2548 : 465-467) 

1.  การเสริมสรางคุณภาพชีวติ 
จากท่ีเทคโนโลยีส่ือใหมกอใหเกิดพัฒนาการทางดานระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีชวยให 

การติดตอส่ือสารสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนนั้น การนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตจึงชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนเราใหดียิ่งข้ึน  

2.  การสรางความเทาเทียมกนัในสังคมและการกระจายโอกาส 
เทคโนโลยีส่ือใหมทําใหเกดิการกระจายการรับรูขอมูลขาวสารไปทุกหนแหง และเกดิ 

การกระจายโอกาสทางดานตางๆ เชน การเรียนรูผานส่ือใหม 
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3.  การจัดการส่ิงแวดลอม 
     การนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาชวยในการจัดการสภาพแวดลอมในสังคมใหดยีิ่งข้ึน เชน 

การนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาวิเคราะหเพื่อพยากรณอากาศ   
4.  การปองกนัประเทศ 
การนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาใชในการติดตอส่ือสาร การรับ-สงขอมูลขาวสาร และการ 

ควบคุมการทํางานของอาวุธยุทโธปกรณเพื่อความม่ันคงของประเทศ 
5.  การผลิตและการพาณิชยกรรม  

     การนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาชวยในการบริหารจัดการ การดําเนินการ การผลิต การให 
บริการ และการซ้ือขาย 

6.  การเกิดระบบเศรษฐกิจใหม 
                    การเกดิระบบเศรษฐกิจใหม (New Economy) นํามาสูการใชเทคโนโลยีประเภทสารสนเทศ
หรือความรู ท่ีจะกอใหเกิดปฏิสัมพันธอยางใกลชิดและรวดเร็วระหวางหนวยงานตางๆ และท่ีสงผล
ตอพัฒนาการของสังคมและคุณภาพชีวิตอยางเทาเทียมกนั 

7.  การเปล่ียนแปลงทางดานการส่ือสารและคมนาคม 
     เทคโนโลยีส่ือใหมชวยขยายพืน้ท่ีทางการส่ือสารท่ีกอใหเกิดการติดตอส่ือสารไดท่ัวทุก

มุมโลก เกิดการรนระยะทางการส่ือสารท่ีทําใหมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เกิดพื้นท่ีเสมือน 
และเกดิการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการส่ือสารคือจากเดิมมีลักษณะเปนจากบุคคลหน่ึงสูบุคคลหน่ึง 
มาเปนจากบุคคลหนึ่งไปสูกลุมคนจํานวนมาก หรือหลากหลายรูปแบบมากข้ึน  

8.  การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 
     จากท่ีเทคโนโลยีส่ือใหมนํามาสูการเกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได ทําให

เกิดคานิยมและอุดมการณทางสังคมท่ีหลากหลายอันเปนผลมาจากบุคคลมีความเปนปจเจกมากข้ึน 
เกิดความคิดท่ีแตกแยก เกิดการกระจัดกระจาย มีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน และเกิดการ
เปล่ียนแปลงในโครงสรางวิธีคิด ความเปนกลุมชน การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมประเพณี      

Dominick (2002 : 484, 511-514), Bryant and Thompson (2002 : 369, 376), McQuail  
(2005 : 41-44, 439-440), Giles (2003 : 269-272), และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2548 : 
467-469)   ช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีส่ือใหมตอปจเจกบุคคล ดังนี้ 

1.  การเปนแหลงขอมูลขาวสารและความบันเทิง 
      เทคโนโลยีส่ือใหมเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆมากมายท่ีบุคคลสามารถเขาไป

เรียนรูและหาความบันเทิงไดทุกที่ทุกเวลา  
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2.  การเปนส่ิงเช่ือมโยงความสัมพันธ 
      เทคโนโลยีส่ือใหมกอใหเกิดการติดตอส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดทุก

มุมโลก และนํามาสูการเช่ือมโยงถึงกันและความสัมพันธระหวางบุคคลไมวาจะเปนสมาชิกใน
ครอบครัวหรือคนในสังคม  

3.  การกอใหเกิดการแปลกแยก 
       ความเปนปจเจกกอใหบุคคลเกิดการแปลกแยก เกดิการหลีกเล่ียงท่ีจะพบปะพูดคุย เกดิ

ความเปนอิสระ เกิดความรูสึกยึดติดอยูกับส่ือใหม เกิดการสรางอัตลักษณ และเกดิการสกัดกั้นความ
เปนสวนตัว ท่ีอาจนํามาสูการเกิดความขัดแยง ความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว หรือการแปลกแยกตัว
ออกจากผูอ่ืน 

4.  การเปล่ียนแปลงบทบาทของผูรับสาร 
       เทคโนโลยีส่ือใหมทําใหบทบาทของผูรับสารเปล่ียนแปลงไป จากเดิมมักจะเปนผูถูก 

กระทํา เปล่ียนมาเปนผูกระทํา และบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเปดรับส่ือใหมตามความตองการของ
ตนเองได รวมท้ัง การใชส่ือใหมในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

5.  การเปล่ียนแปลงในรูปแบบการส่ือสาร 
      เทคโนโลยีส่ือใหมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการสื่อสารซ่ึงไมจําเปนตอง

เห็นหนาคาตากัน แตสามารถส่ือสารถึงกันไดโดยผานส่ือใหม รวมท้ัง การเกิดชองทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายทําใหบุคคลสามารถทําการส่ือสารและโตตอบถึงกันไดมากกวาสองคนข้ึนไปและโดย
ทันทีทันใดหรือภายหลังก็ได  

6.  การเปล่ียนแปลงทางดานการดําเนนิชีวติ 
      จากท่ีเทคโนโลยีส่ือใหมเปนพลังขับเคล่ือนระบบสังคมและเศรษฐกิจท่ีสําคัญ สงผลให 

เกิดการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล โดยการปรับเปล่ียนเขาหาเทคโนโลยี
ส่ือใหมและการเช่ือมโยงเขากับการส่ือสารระบบดิจิตอลในการทํางาน การใชชีวิต การพักผอน
หยอนใจ การศึกษา ระบบครอบครัว หรือวัฒนธรรม  

7.  การเกิดเครือขายทางสังคม 
      เทคโนโลยีส่ือใหม เชน คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ นํามาสูการติดตอส่ือสาร

ระหวางบุคคลหลากหลายรูปแบบ เชน การพูดคุย การสงอีเมล หรือการสงขอความ และนํามาสูการ
สรางเครือขายทางสังคมหรือการเกิดวัฒนธรรมยอยภายในกลุม  

การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาจะใชแนวคิดเกีย่วกบัผลกระทบของเทคโนโลยีส่ือใหมมาเปนกรอบ 
ในการศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึนกบัครอบครัวจากการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหม  
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2.8  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีผลงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี ้
2.8.1  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวประกอบดวย Wellman,  

Smith, Wells, and Kennedy (2008) ในหัวขอเร่ือง Networked Families ศึกษาการใชส่ือ
อินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือในครอบครัว โดยใชวิธีการสุมสํารวจทางโทรศัพทกับกลุมตัวอยาง
ชาวอเมริกัน อายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 2,252 คน ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสมาชิกจากครอบครัวเดี่ยว 
จํานวน 563 คน และท่ีเหลือเปนสมาชิกจากครอบครัวคนเดียว ครอบครัวคนโสด และครอบครัวท่ี
ยังไมมีบุตร ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกมีการใชส่ืออินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือในครอบครัว
โดยเฉพาะครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงพบวาสมาชิกมีอัตราการใชส่ืออินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือสูงสุด
เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไดแก การติดตอพูดคุยกัน การทํางาน และการทําหนาท่ีของผูเปนพอแมตอ
สมาชิกครอบครัว แมวาพอแมจะมีการใชโทรศัพทมือถือกับลูกเปนสวนใหญ แตลูกกลับใช
โทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตกับเพื่อนมากกวาพอแม และแมวาเทคโนโลยีส่ือใหมจะชวยให
สมาชิกครอบครัวมีการส่ือสารกันมากข้ึน แตผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัวสวนหนึ่ง
กลับเห็นวาเทคโนโลยีส่ือใหมกอใหเกิดความหางเหินเนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะใหความสนใจ
อยูกับเทคโนโลยีส่ือใหมจนตางคนตางไมมีเวลาใหแกกัน ขณะท่ีสมาชิกครอบครัวอีกสวนหนึ่งเห็นวา
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมสงผลที่แตกตางไปจากท่ีไมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  

Caronia (2008) ในหัวขอเร่ือง Talk-in-Interaction and Everyday Construction of  
Culture: The Case of Mobile Phone Communication between Parents and Children ศึกษา
การส่ือสารระหวางพอแมกับลูกผานโทรศัพทมือถือ ผลจากการศึกษาพบวาพอแมใชโทรศัพทมือถือ
เปนเคร่ืองมือชวยในการอบรมเล้ียงดูและควบคุมความประพฤติของลูก โดยใหลูกพกพาโทรศัพท 
มือถือเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการติดตอส่ือสารเม่ือเกิดเหตุจําเปน ขณะท่ีลูกก็มีการ
พูดคุย แสดงออก หรือปฏิสัมพันธกับพอแมผานโทรศัพทมือถือเพื่อเรียกรองความสนใจ และขอ
ความชวยเหลือ เปนตน อยางไรก็ดี แมวาครอบครัวจะมีการส่ือสารกันผานโทรศัพทมือถือ แตผล
จากการศึกษาก็พบวาพอแมจะยังคงเห็นความสําคัญของการมีเวลาอยูกับลูก การพูดคุยกันตอหนา
และการปลอบใจอยูขางๆเม่ือลูกประสบปญหา ซ่ึงเหลานี้พอแมเห็นวาจะกอใหเกิดความสัมพันธใน
ครอบครัวท่ีใกลชิดมากกวา  

Palen and Hughes (2007) ในหัวขอเร่ือง When Home Base Is Not a Place: Parents’  
Use of Mobile Telephones ศึกษาการใชโทรศัพทมือถือของพอแมชาวอเมริกัน จํานวน 5 ครอบครัว 
โดยใชวิธีการสัมภาษณสมาชิกครอบครัวทุกคนกอนใหผูเปนแมทําการจดบันทึกการใชโทรศัพทมือถือ
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ของตนเองและพูดรายงานผานเคร่ืองบันทึกขอมูลตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห ผลจากการศึกษาพบวา
พอแมมีการติดตอพูดคุย อบรมเล้ียงดู และควบคุมความประพฤติของลูกผานโทรศัพทมือถือใน
ขณะท่ีกําลังทํางานหรือทําธุระอยูนอกบาน   

Sun Sun Lim (อางถึงใน Berker et al., 2006: 185-204) ในหวัขอเร่ือง From cultural  
to information revolution.  ICT domestication by middle-class Chinese families ทําการสัมภาษณ
สมาชิกครอบครัวเดี่ยวชาวจีนในเมืองปกกิ่งและเซียงไฮ จํานวน 20 ครอบครัว ประกอบดวยพอแม 
อายุระหวาง 30-45 ป และลูกอายุระหวาง 7-17 ป ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกตางเห็นวาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและความสําเร็จของครอบครัว โดยสมาชิก
ครอบครัวจะใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนตอการทํางาน การศึกษา และการ
เรียนรูโลกภายนอกเปนอันดับแรก นอกเหนือจากเพ่ือความบันเทิง การติดตอส่ือสาร และการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  

Devitt and Roker (2008) ในหัวขอเร่ือง The Role of Mobile Phones in Family  
Communication ศึกษาการใชโทรศัพทมือถือในครอบครัวโดยการสัมภาษณสมาชิกครอบครัวชาว
อังกฤษ ประกอบดวยพอแมและลูกอายุระหวาง 11-17 ป จํานวน 60 ครอบครัว และการจดบันทึก
ประจําวันเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือของตนเองเปนเวลา 7 วัน ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิก
ครอบครัวมีการพูดคุยกันทางโทรศัพทมือถือเพื่อการนัดหมาย การแจงขอมูลขาวสาร การใหคํา 
ปรึกษา และการควบคุมดูแล ปจจัยท่ีสงผลใหสมาชิกครอบครัวเกิดการส่ือสารกันผานโทรศัพทมือถือ 
ไดแก ความสะดวกรวดเร็ว ความเปนอิสระ และความรูสึกปลอดภัย พอแมสวนใหญจะใชวิธีการ
พูดคุยกับลูกมากกวาการสงขอความ และพอแมมีการติดตอส่ือสารกับลูกสาวหรือลูกคนโตมากกวา
ลูกคนเล็ก ขณะท่ีลูกจะชอบสงขอความใหพอแมมากกวาพูดคุยทางโทรศัพท และลูกสาวจะพูดคุย
ทางโทรศัพทมือถือมากกวาลูกชาย อีกท้ัง ผลจากการศึกษาก็พบผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช
โทรศัพทมือถือ ไดแก การถูกลักขโมย การถูกนําเอาภาพสวนตัวหรือภาพที่ไมเหมาะสมไปเผยแพร 
การมีคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน และการประสบปญหาทางดานสุขภาพ 

จากผลงานวิจยัดังกลาว จะเหน็ไดวาปจจุบันเทคโนโลยีส่ือใหมถูกนํามาใชอยางแพรหลาย 
ในครอบครัวประเทศตางๆเพ่ือวัตถุประสงคหลักคือการดําเนินชีวิตประจําวันและการทําหนาท่ีของ
สมาชิกครอบครัว ไดแก การติดตอพูดคุย การอบรมเล้ียงดู การควบคุมดูแล การทํางาน และ
การศึกษา    
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2.8.2  เด็กและเยาวชนกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
นอกจากผลงานวิจยัขางตนซ่ึงใหขอมูลเกีย่วกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

โดยภาพรวม ยังมีผลงานวิจยัท่ีเนนศึกษาถึงการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเด็กและเยาวชน ดังนี ้
บุปผา เมฆศรีทองคํา และ อรรยา สิงหสงบ (2552) ในหวัขอเร่ือง สภาพการใชส่ือ 

อินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย ศึกษาเกี่ยวกับ 1) สภาพการใชส่ือ
อินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการแหงวัย 2) ปจจัยที่มีผลตอการใชสื่อ
อินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย 3) ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทยตามชวงพัฒนาการ
แหงวัยตอสภาพการใชส่ืออินเทอรเน็ต และ 4) ผลกระทบ แนวทางแกไขปญหา และมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี ่ยวของกับการใชสื่ออินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย โดยการสํารวจดวย
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนช้ันประถมศึกษา 4 – 6 
(อายุ 9-11 ป) จํานวน 949 คน กลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 1 – 6 (อายุ 12-17 ป) จํานวน 1,296 คน 
และกลุมนิสิตนักศึกษา (อายุ 18-25 ป) จํานวน 1,026 คน ประกอบกับการสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ัง
สามกลุมๆละ 7 คน รวมท้ังหมด 21 คน ผลจากการศึกษาพบวากลุมนิสิตนักศึกษาเปนกลุมท่ีมีอัตรา
การใชอินเทอรเน็ตสูงสุด โดยเฉล่ีย 4-6 วันตอสัปดาห และ 3-4 ช่ัวโมงตอคร้ัง เด็กและเยาวชนไทย
ทั้งสามกลุมนี้ใชสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงมากที่สุด ปจจัยที่ทําใหเด็กและเยาวชนใชสื่อ
อินเทอรเน็ตมากท่ีสุดคือเพื่อน ผลจากการสัมภาษณพบขอดีของส่ืออินเทอรเน็ตคือชวยในการหา
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการทํากิจกรรมตางๆ และการรับรูถึงขอมูลขาวสารในสังคม 
สวนขอเสียคือเกิดการใชส่ืออินเทอรเน็ตในทางท่ีไมเหมาะสมและเนนความบันเทิงมากเกินไป เกิด
การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวนอยลง เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ กาวราว หรือรุนแรง เกิด
การหนีเรียน และเกิดปญหาทางดานสุขภาพ 

Ling (2000) ในหัวขอเร่ือง We Will Be Reached: The Use of Mobile Telephony  
among Norwegian Youth ศึกษาการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนชาวนอรเวย ในป ค.ศ. 1997 โดย
การสัมภาษณเด็กและเยาวชนท่ีเปนลูกคนโตของครอบครัว อายุระหวาง 9-23 ป ประกอบกับการสุม
สํารวจทางโทรศัพทกับวยัรุน อายุระหวาง 13-20 ป จํานวน 1,000 คน ผลจากการศึกษาพบวาวัยรุน
ผูชายสวนใหญจะมีท้ังโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ และเพจเจอรใชสวนตัวอยูในหองนอน และ
วัยรุนสวนใหญจะนยิมใชโทรศัพทมือถือเพ่ือความสะดวกในการติดตอส่ือสาร ความปลอดภัย การ
นัดหมายไดทันทวงที และการแสดงออกทางอัตลักษณ สถานภาพ และความทันสมัย   

Lee and Chae (2007) ในหวัขอเร่ือง Children’s Internet Use in a Family Context:  
Influence on Family Relationships and Parental Mediation ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กและผลของการควบคุมตอการสื่อสารในครอบครัว โดยการสํารวจดวย
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แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนเด็กอายุระหวาง 10-12 ป จํานวน 222 คน ผลจากการศึกษา
พบวาจากท่ีพอแมใชวิธีการควบคุมโดยการใหคําแนะนําและเขาไปใชอินเทอรเน็ตดวยกันกับเด็ก
มากกวาหามปรามหรือจํากัดเวลาการใชอินเทอรเน็ต สงผลใหเด็กเกิดการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
วัตถุประสงคทางการศึกษาและการส่ือสารในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน  

จากผลงานวิจยัดังกลาว จะเห็นไดวาจากท่ีเด็กและเยาวชนมีการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือ 
การติดตอส่ือสาร ความปลอดภัย และการนัดหมาย และใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง และ
การศึกษาสามารถนํามาสูผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
 

2.8.3  ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีผลงานวิจัยท่ีช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของการใช 

เทคโนโลยีส่ือใหมทางดานตางๆ เชน พฤติกรรม ความรูสึก และทัศนคติ เปนตน ดังนี้    
Vincent (2006) ในหัวขอเร่ือง Emotional Attachment and Mobile Phones พบวา 

การใชโทรศัพทมือถือสามารถสงผลกระทบตอจิตใจของบุคคล เชน ความรูสึกใกลชิดกันจากการ
ติดตอพูดคุยกันทางโทรศัพทอยูตลอดเวลา ความรูสึกผูกพันจากการรับ-สงขอความถึงกันบอยคร้ัง 
ความรูสึกยึดติดอยูกับโทรศัพทมือถือจากการใชโทรศัพทมือถืออยูเปนประจํา และความรูสึก
เหมือนขาดบางส่ิงบางอยางหากไมไดพกพาโทรศัพทมือถือไวกับตัว เปนตน  

Weatherall and Ramsay (2006) ในหัวขอเร่ือง New Communication Technologies  
and Family Life ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครอบครัว โดยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางชาวนิวซีแลนด ประกอบดวยนักวิชาการ ผูรับคําปรึกษา ท่ีปรึกษาของรัฐบาล 
และนักวิจัย จํานวน  12 คน ผลจากการศึกษาพบท้ังผลดีและผลเสียของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยผลดี ไดแก 1) ชวยสนับสนุนทางดานการศึกษา ความรู และความสามารถของเด็กและเยาวชน 
โดยพอแมจะตองพยายามกระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูส่ิงใหมๆ
มากกวาความบันเทิง 2) กอใหเกิดชองทางการติดตอพูดคุยและการใชเวลารวมกันระหวางสมาชิก
ครอบครัวมากยิ่งข้ึน และ 3) ชวยใหพอแมสามารถทําหนาที่ในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว 
ขณะท่ีผลเสีย ไดแก 1) กอใหเกิดชองวางระหวางสมาชิกในครอบครัวอันเปนผลมาจากการขาด
ทักษะและความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประกอบกับการเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางสมาชิกครอบครัว
ท่ีอาศัยอยูในเมืองกับชนบท และ 2) เกิดพฤติกรรมรุนแรงอันเปนผลมาจากการเลนเกมท่ีรุนแรงของ
เด็กและเยาวชน   
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Palen, Salzman, and Youngs (2001) ในหัวขอเร่ือง Discovery and Integration of  
Mobile Communications in Everyday Life ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโทรศัพทมือถือตอผูใช 
จํานวน 19 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ ไดแก รอบแรกคือภายหลังจากท่ีผูใชมีโทรศัพทมือถือ รอบ
ท่ีสองคือภายหลังจากท่ีผูใชมีการใชโทรศัพทมือถือแลว 2 อาทิตย และรอบสุดทายคือภายหลังจากท่ี
ผูใชไดรับใบแจงคาโทรศัพทเดือนแรก ประกอบกับการพูดรายงานผาน voice-mail “diaries” และ
การเก็บรวบรวมขอมูลการใชโทรศัพทมือถือในชวง 4 เดือนแรก ผลจากการศึกษาพบวาผูใชมีการ
ใชโทรศัพทมือถือเพ่ือการติดตอส่ือสารทางธุรกิจหรือการงานและเพื่อความปลอดภัย ผูใชสวนใหญ
จะเปนผูโทรออกมากกวาเปนผูรับสาย ผูใชเกิดการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทมือถือเพื่อความเปน
อิสระ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย ความใกลชิด และความคลองตัว และผูใชมีทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจากเดิมไมเห็นดวยกับการใชโทรศัพทมือถือในท่ีสาธารณะ เชน 
รานอาหาร หรือขณะกําลังขับรถ เปล่ียนมาเปนผูใชโทรศัพทมือถือเองโดยไมสนใจวาผูอ่ืนจะรูสึก
อยางไร  

Cummings and Kraut (2002) ในหัวขอเร่ือง Domesticating Computers and the  
Internet นําขอมูลจากการสํารวจสํามะโนประชากรของชาวอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1995-2000 มา
ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตภายในบาน ผลจากการศึกษาพบวา
คนอเมริกันมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ เกิด
การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตภายในบานมากกวาที่ทํางาน เกิดการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงและเร่ืองสวนตัวมากกวาเพื่อการทํางาน และเกิดแนวโนมมากข้ึนเร่ือยๆ
ท่ีกลุมผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจะเปนกลุมผูหญิง ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางการศึกษา  

ศิริวรรณ เชื้อวงศ (2548) ในหัวขอเร่ือง การส่ือสารภายในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือ  
ศึกษาผลกระทบของการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือตอครอบครัวโดยการสํารวจนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนปลายและผูปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และการสัมภาษณสมาชิก
ครอบครัว จํานวน 10 ครอบครัว ผลจากการศึกษาพบวา แมวาโทรศัพทมือถือจะเปนชองทางรอง
จากการส่ือสารระหวางบุคคลแบบตัวตอตัวท่ีชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถติดตอส่ือสารกันได
ตลอดเวลา แตการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือก็สามารถสงผลใหสมาชิกครอบครัวเกิดความหางเหิน
อันเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือพูดคุยกับเพื่อนมากกวาพอแม  

จากผลงานวิจยัดังกลาว สรุปไดวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวสามารถนํามา 
สูผลกระทบท่ีเปนท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
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2.8.4  ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับปจจยัอ่ืนๆตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
นอกจากผลงานวิจยัดังกลาวขางตน ผูศึกษาพบวายังมีผลงานวิจยัอ่ืนๆท่ีศึกษาเกี่ยวกบั 

ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม อายุ เพศ ความสนใจ ความรู และประสบการณ ตอการใช
เทคโนโลยีส่ือใหม ดังนี้  

Lim and Soon (2010) ในหวัขอเร่ือง The influence of social and cultural factors on  
mothers’ domestication of household ICTs – Experiences of Chinese and Korean women 
ศึกษาปจจัยทางสังคมและวฒันธรรมตอบทบาทและการทําหนาท่ีของผูเปนแมในการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัว โดยการสัมภาษณครอบครัวชาวจีนในเมืองปกกิ่งและเซ่ียงไฮ จํานวน 20 ครอบครัว 
และครอบครัวชาวเกาหลีใตในกรุงโซล จํานวน 20 ครอบครัว   

จากท่ีวัฒนธรรมของครอบครัวชาวจนีและชาวเกาหลีใตจะมีความคลายคลึงกัน ดังเชน  
ภายในครอบครัวจะมีกฏระเบียบท่ีสมาชิกทุกคนตองพึงปฎิบัติ ผูเปนพอจะมีอํานาจควบคุมหรือ
เปนใหญในบาน ผูเปนแมจะมีลักษณะใจดีกวาพอ ท้ังพอและแมจะมุงใหการศึกษากับลูกเพ่ือความ 
สําเร็จในชีวิต บทบาทของพอแมตอการศึกษาของลูก ไดแก พยายามหาท่ีเรียนดีๆใหลูก สงเสริมให
ลูกเรียนพิเศษ เปนตน ผูเปนลูกตองเช่ือฟงพอแม และลูกจะมีความใกลชิดกับแมมากกวาพอ  

ผลจากการศึกษาพบวา แมวาพอจะมีอํานาจควบคุมในบาน แตเนื่องจากแมมีหนาท่ีหลัก 
ในการอบรมเล้ียงดูลูก แมจึงมีบทบาทหลักในการตัดสินใจซ้ือส่ือใหมเขามาในบาน การควบคุม
สมาชิกครอบครัวในการใชส่ือใหมเพื่อประโยชนทางการศึกษา การตั้งกฏระเบียบการใชส่ือใหม
ภายในบาน (เชน กําหนดเวลาหรือขอบเขตการใชอินเทอรเน็ต) และการเรียนรูการใชคอมพิวเตอร
เพื่อใหเทาทันลูก อีกทั้ง ผลจากการศึกษาก็พบบทบาทของส่ือใหมตอการทําหนาท่ีของแม อันไดแก 
การประสานเร่ืองตารางเวลา การควบคุมวินัยหรือพฤติกรรมการใชส่ือใหมของลูก (เชน การเขาไป
เช็คสมุดบันทึกออนไลน บล็อก หรือขอความของลูก) การดูแลความปลอดภัยของลูก และการ
กอใหเกิดการพูดคุย การปฏิสัมพันธ ความผูกพัน และความเขาใจระหวางสมาชิกในครอบครัว เชน 
การเรียนรูการใชคอมพิวเตอรรวมกัน การสงอีเมลใหแกกัน และการสงขอความเพื่องอนงอหรือขอ
คืนดีกัน เปนตน    

Lee, Smith-Jackson, and Kwon (2009) ในหัวขอเร่ือง Domestication of Technology  
Theory: Conceptual Framework of User Experience ศึกษากระบวนการใชโทรศัพทมือถือ 
(Domestication of Technology) ของผูสูงอายุวัย 56 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน โดยการสัมภาษณใน
ประเด็นตางๆ ไดแก การซ้ือโทรศัพทมือถือ (Appropriation) การเรียนรูการใชโทรศัพทมือถือ 
(Objectification) การใชโทรศัพทมือถือ (Incorporation) และการเกิดการยอมรับ (Conversion)  
ผลจากการศึกษาพบวาผูสูงอายุสวนใหญซ้ือโทรศัพทมือถือจากคําแนะนําของผูขายโดยเหุตผลท่ีซ้ือ
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ไดแก เพ่ือการติดตอส่ือสารกับครอบครัวและเพื่อนสนิทเม่ืออยูนอกบาน เพ่ือเปนชองทางรองจาก
โทรศัพทบาน และเพ่ือความปลอดภัย ผูสูงอายุท่ีเปนผูหญิงจะเก็บโทรศัพทมือถือไวในกระเปาถือ
ขณะท่ีผูชายจะเก็บโทรศัพทมือถือไวในกระเปาเส้ือหรือกางเกงหรือคาดโทรศัพทมือถือไวท่ีเข็มขัด 
อีกท้ัง ผลจากการศึกษาก็พบอุปสรรคหรือปญหาท่ีกอใหเกิดขอจํากัดในการใชโทรศัพทมือถือของ
ผูสูงอายุ ไดแก ไมเขาใจคําส่ังการใชงาน และมองตัวเลขหรือคําส่ังไมชัดเจน เนื่องจากความ
ซับซอนของคําสั่งในการใชงานโทรศัพทและขนาดของปุมกดโทรศัพทที่คอนขางเล็ก ทําให
ผูสูงอายุสวนใหญจะชอบจดเบอรโทรศัพทไวในสมุดโทรศัพทมากกวาบันทึกไวในโทรศัพทมือถือ   

Lemish and Cohen (2005) ในหวัขอเร่ือง On the Gendered Nature of Mobile  
Phone Culture in Israel ศึกษาความแตกตางในทัศนคติและการใชโทรศัพทมือถือระหวางผูชาย
กับผูหญิงชาวอิสราเอล อายุ 18 ปข้ึนไป ในป ค.ศ. 2001 โดยใชวิธีการเก็บขอมูล ไดแก ข้ันตอนแรก
คือการสํารวจดวยแบบสอบถาม ข้ันตอนท่ีสองคือการสอบถามทางโทรศัพทมือถือเปนเวลา 5 วัน 
และข้ันตอนสุดทายคือการสัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพทมือถือ โดยการศึกษาคร้ังนี้มีกลุมตัวอยางท่ี
ผานกระบวนการทั้ง 3 ข้ันตอน เปนจํานวน 203 คน (ผูชาย 115 คน ผูหญิง 88 คน) ผลจากการ
สํารวจพบความแตกตางระหวางผูชายกับผูหญิง ไดแก 1) ผูชายมีการพูดคุยผานโทรศัพทมือถือ
มากกวาผูหญิง 2) ผูหญิงมีการพูดคุยกับลูกเปนสวนใหญ ขณะท่ีผูชายจะพูดคุยกับภรรยาและเพื่อน 
3) ผูชายมีการใชโทรศัพทมือถือในสถานท่ีตางๆมากกวาผูหญิง เชน ท่ีทํางาน ท่ีโรงเรียน ท่ี
สาธารณะ และขณะขับข่ีรถ และ 4) ท้ังผูชายและผูหญิงมีทัศนคติท่ีดีตอโทรศัพทมือถือ โดยเห็นวา
โทรศัพทมือถือกอใหเกิดความสะดวกสบายในการพักผอน การทํางาน และการเดินทาง กอใหเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว ในท่ีทํางาน และในสังคม และกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานบาน 
อีกท้ัง ผลจากการสัมภาษณพบวา 1) ผูชายจะเกิดความรูสึกยึดติดอยูกับโทรศัพทมือถือมากกวา
ผูหญิง 2) ปจจัยทางดานคานิยมทางวัตถุและการยอมรับจากสังคมสงผลใหผูชายเกิดการใช
โทรศัพทมือถือ ขณะท่ีผูหญิงตองการเปนท่ีนิยมชมชอบ 3) ผูชายจะเปนผูโทรออกมากกวาผูรับสาย 
ขณะท่ีผูหญิงจะชอบรับสายมากกวาโทรออก และ4) ผูหญิงจะใชโทรศัพทมือถือเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการทําหนาท่ีเปนแมบาน 

Habib and Cornford (2002) ในหัวขอเร่ือง Computers in the Home: Domestication  
and Gender ศึกษาการใชคอมพิวเตอรระหวางผูชายและผูหญิง ในชวงป ค.ศ. 1996-1998 โดยการ
เดินสํารวจภายในบานและการสัมภาษณสมาชิกครอบครัวชาวอังกฤษ จํานวน 7 ครอบครัว ผลจาก
การศึกษาพบวา นอกจากเพศแลว ปจจัยทางดานความสนใจ ความรู และประสบการณก็สงผลตอ
ความแตกตางในการใชคอมพิวเตอรระหวางผูชายกับผูหญิง ไดแก ผูชายจะใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
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เรียนรู การคนหาส่ิงใหมๆ การอัพเดทขอมูลขาวสาร และความบันเทิง ขณะท่ีผูหญิงจะใช
คอมพิวเตอรเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานบาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน แมวาผลงานวิจยัสวนใหญจะเปนการศึกษา 
ในตางประเทศ แตผลงานวิจัยเหลานี้ก็ใหขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับสภาพของการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมในครอบครัวโดยภาพรวม รวมท้ัง ปจจัยทางดานตางๆท่ีสามารถสงผลตอการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัว อีกท้ัง ผลงานวิจัยก็ช้ีใหเห็นถึงบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีส่ือใหม
ตอครอบครัว ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะนําขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเหลานี้มาเปน
แนวทางในการศึกษาถึงรูปแบบการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของครอบครัวไทย รวมท้ัง ผลท่ีเกิดข้ึน
จากการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว   
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กรอบแนวคิดการวิจัย

กระบวนการใชเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว 
1.  การสื่อสารในชีวิตประจําวัน   
     -  วิธีการสื่อสารประจําวนั         -  ประเภทสื่อใหมที่ใช 
     -   สมาชิกครอบครัวที่ใชสื่อใหม    -  ชวงเวลาที่ใชสื่อใหม 
     -  ความบอยครั้งในการใชสื่อใหม 
2.  การใชเทคโนโลยีสื่อใหม                      
      -  วัตถปุระสงค  -  วิธีการสื่อสารผานสื่อใหม 
3.  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีสื่อใหม    
     -  การควบคุมดูแล -  การจาํกัดเวลาหรือขอบเขต 
     -  การเรียนรูการใชรวมกัน -  การใหคําแนะนาํตอกนั 
4.  ปญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อใหม    
     -  ไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม                -  ใชสื่อใหมไมเปน 
     -  ไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม  
     -  หลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม       
     - ไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม 
     -  รูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม 
     -  รูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม 
5.  การแกไขปญหาหรืออุปสรรค  
     -  ชี้ถึงขอดีของการใชสื่อใหม  
     -  บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานสื่อใหม 
     -  เปลี่ยนการสื่อสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา 
     -  ใชสื่อใหมกับสมาชิกครอบครัวเทาที่จาํเปน 
     -  ใชสื่อใหมกับสมาชิกครอบครัวใหมากขึ้น 

ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อใหม 
1.  ผลทางดานการสื่อสาร 
     -  เปนชองทางรองจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา  
     -  ไมแตกตางไปจากสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา  
     -  ลดชองวางทางการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัว  
     -  ชวยใหสมาชิกครอบครัวเกิดความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น  
     -  ชวยใหสมาชิกครอบครัวมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น  
     -  ชวยใหสมาชิกครอบครัวกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น  
     -  ชวยใหสมาชิกครอบครัวมีอิสระในการสื่อสารหรือ 
         แสดงออกมากยิ่งขึ้น 
2.  ผลทางดานครอบครัว  
     -  สมาชิกครอบครัวเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางมีความสุข  
     -  สมาชิกครอบครัวเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางสรางสรรค  
     -  สมาชิกครอบครัวเกิดการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน 
     -  สมาชิกครอบครัวเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน  
     -  สมาชิกครอบครัวเกิดความใกลชิดสนิมสนมกันมากยิ่งขึ้น  
     -  สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  
     -  สมาชิกครอบครัวเกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัว 
         มากยิ่งขึ้น  
     -  การดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม 
ที่ครอบครัวเปดรับ 

     1.  โทรศัพทมือถือ 
     2.  คอมพิวเตอร 
     3.  โทรศัพทคอมพิวเตอร 

ปจจัยตอการใชเทคโนโลยีสื่อใหม 
1.  ปจจัยภายในบุคคล 
     -  ความตองการทางกายภาพ 
     -  ความตองการทางจิตใจ  
2.  ปจจัยภายนอกบุคคล  
     -  คุณสมบัติของสื่อใหม  
     -  อิทธิพลทางสังคมและ

DPU



 64

 DPU



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการวิจัยเร่ือง “เทคโนโลยีส่ือใหมกับการส่ือสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร”  
ผูศึกษาแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

เปนการวจิัยเชิงสํารวจโดยแบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี ้
3.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
3.1.3  การทดสอบเคร่ืองมือ  
3.1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.1.5  การวิเคราะหขอมูล  

 
               3.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
     ประชากรที่ศึกษาคร้ังนีคื้อสมาชิกครอบครัวเดี่ยวท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวยพอแมหรือผูปกครอง และลูก อายุระหวาง 11-18 ป ซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงาน 
สถิติแหงชาติพบวาเปนกลุมประชากรท่ีมีอัตราการใชเทคโนโลยีส่ือใหมสูงสุด (สํานักงานสถิต ิ
แหงชาติ, 2551) 

กลุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางท่ีไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ใชวิธีการ 

เลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยกลุมตัวอยางตองมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  
การกําหนดขนาดตัวอยางของสมาชิกในครอบครัวเดี่ยวใชสูตรทาโรยามาเน (Taro Yamane)  

ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยขอมูลของสํานักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง แสดงปริมาณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เปนจํานวน 5,710,883 ลานคน 
(สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2551) ดังนั้น จํานวนของตัวอยางท่ีแจกแบบสอบถามใน
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การศึกษาคร้ังนี้ คือ 403 คน โดยแบงออกเปนกลุมพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 202 คน และกลุม
เด็กและเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา จาํนวน 201 คน 
 
              3.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

การศึกษาเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การสอบถาม 
ขอมูลตางๆเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกในครอบครัวเดี่ยวแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของผูตอบ 
แบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ การศึกษา รายได อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของ
เทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครอบครัว และจํานวนของเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว โดยลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายปด 

สวนท่ี 2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว สอบถามความคิดเห็นของ 
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
โดยระดับคะแนนความสําคัญจาก 4=มากที่สุด 3=มาก 2=นอย และ 1=นอยท่ีสุด  

ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
2.1  ปจจัยภายในบุคคล 

2.1.1  ความตองการทางกายภาพท่ีเกีย่วของกับความจําเปนในการดําเนินชีวิตของ 
สมาชิกครอบครัว ไดแก   

          1)  การติดตอพูดคุยกนัตลอดเวลา           
          2)  การเปนชองทางควบคุมดูแลสมาชิกในครอบครัว 
          3)  การทํางานหรือการเรียน 
          4)  การคนหาขอมูลขาวสาร 
          5)  การประหยดัเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

              2.1.2  ความตองการทางจิตใจท่ีเกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึกของสมาชิก
ครอบครัว ไดแก 

          1)  ความสัมพันธในครอบครัว 
          2)  ความปลอดภัยหรือความอุนใจ 
          3)  ความผอนคลาย 
          4)  ความเปนอิสระ 
          5)  คลายความเหงา 
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2.2  ปจจัยภายนอกบุคคล 
2.2.1  คุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก 
          1)  ความสะดวกพกพา 
          2)  ราคาถูก 
          3)  การรับ-สงอีเมล  
          4)  การทองอินเทอรเน็ต 
          5)  การพูดคุยออนไลน 
          6)  การรับ-สงขอความ รูปภาพ และเสียง 
          7)  การบันทึกขอความ รูปภาพ และเสียง 
          8)  ความบันเทิง เชน การฟงเพลง/วทิยุ  การดหูนัง/ทีว ี
2.2.2  อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 
          1)  ความทันสมัย 
          2)  ความมีฐานะ  
          3)  การยอมรับจากสังคม 

คะแนนเฉล่ียในแตละปจจัยคือคาท่ีไดจากการรวมคะแนนในแตละคําถามหารดวย   
จํานวนขอคําถามในแตละประเด็น ซ่ึงคาท่ีไดจากการคํานวณจะอยูในชวง 1 – 4 โดยคาท่ีไดนี้จะถูก
นํามาแบงออกเปน 4 ระดับ จากการกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับ ดังนี ้
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)        
    จํานวนระดับ   
     = 4 – 1    
       4 
   = 0.75 

และสามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียท่ีไดในแตละประเด็น ดังนี้ 
        คะแนนเฉล่ีย          ความหมาย 

1.00 – 1.75  เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการใชส่ือใหมนอยท่ีสุด 
1.76 – 2.50  เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการใชส่ือใหมนอย  
2.51 – 3.25  เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการใชส่ือใหมมาก  
3.26 – 4.00  เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการใชส่ือใหมมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว แบงออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้  
3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวัน ไดแก วิธีการส่ือสารประจําวัน ประเภทของเทคโนโลยี 

ส่ือใหมท่ีใช สมาชิกครอบครัวท่ีมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวย ความบอยคร้ังในการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหม และชวงเวลาท่ีใชเทคโนโลยีส่ือใหม โดยลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 

3.2  การใชเทคโนโลยีส่ือใหม  
             3.2.1  วัตถุประสงค ประกอบดวย 
            1)  เพื่อกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว ไดแก การพูดคุยเร่ืองราวเกีย่วกับ
ชีวิตประจําวัน การพูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ การพูดคุยเร่ืองท่ีทําผิดพลาด การนัดหมาย 
การแจงขอมูลขาวสาร การรับรูขอมูลขาวสาร การขอหรือใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น 
การแสดงความรัก ความหวงใย ความใกลชิดสนิทสนม และความสัมพันธในครอบครัว 
            2)  เพื่อกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวท่ีอาจสงผลกระทบ 
ตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก ความปลอดภัยหรืออุนใจ คลายความเหงา ความบันเทิง และ
ความเปนอิสระ  

การสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค ใชคําถามเพ่ือสอบถามระดับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
ตามวัตถุประสงคตางๆ โดยแบงออกเปน 4 ระดับ จาก 4=มากท่ีสุด 3=มาก 2=นอย และ 1=นอยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียในแตละวัตถุประสงคของการใชเทคโนโลยีส่ือใหมคือคาท่ีไดจากการรวม 
คะแนนในแตละคําถามหารดวยจํานวนขอคําถามในแตละประเด็น ซ่ึงคาท่ีไดจากการคํานวณจะอยู
ในชวง 1 – 4 โดยคาท่ีไดนี้จะถูกนํามาแบงออกเปน 4 ระดับ จากการกําหนดชวงคะแนนในแตละ
ระดับ ดังนี้ 
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)        
    จํานวนระดับ   
     = 4 – 1    
       4 
   = 0.75 

และสามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียท่ีไดในแตละประเด็น ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย             ความหมาย 
1.00 – 1.75  มีการใชส่ือใหมเพื่อวัตถุประสงคนี้นอยท่ีสุด 
1.76 – 2.50  มีการใชส่ือใหมเพื่อวัตถุประสงคนี้นอย  
2.51 – 3.25  มีการใชส่ือใหมเพื่อวัตถุประสงคนี้มาก  

   3.26 – 4.00  มีการใชส่ือใหมเพื่อวัตถุประสงคนี้มากท่ีสุด 
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            3.2.2  วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหม ไดแก การพูดคุยโดยตรง การสนทนา 
ทางออนไลน การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน การรับ-สงอีเมล การรับ-สงขอความส้ัน 
(SMS) การรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) การทองอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลขาวสาร การฟงเพลง 
วิทยุ การดูทีวี หนัง 

การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ใชคําถามเพ่ือสอบถามระดับ 
การส่ือสารจําแนกตามวิธีการส่ือสารตางๆ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ จาก 4=มากท่ีสุด 3=มาก 2=
นอย 1=นอยท่ีสุด และ 0=ไมมีการใช 

คะแนนเฉล่ียในแตละวิธีการส่ือสารคือคาท่ีไดจากการรวมคะแนนในแตละคําถามหารดวย 
จํานวนขอคําถามในแตละประเด็น ซ่ึงคาท่ีไดจากการคํานวณจะอยูในชวง 0 - 4 โดยคาท่ีไดนีจ้ะถูก
นํามาแบงออกเปน 5 ระดับ สําหรับคา 0 ผูศึกษานํามาคํานวณหาคาเฉล่ียเนื่องจากถือวาสงผลตอการ
ส่ือสาร ดังนั้น ผูศึกษากําหนดชวงคะแนนในแตละระดับของการส่ือสาร ดังนี ้
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)        
    จํานวนระดับ   
     = 4 – 0    
       5 
   = 0.80 

และสามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียท่ีไดในแตละประเด็น ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย            ความหมาย 
0.00 – 0.80    ไมมีการส่ือสารดวยวิธีนี้ 
0.81 – 1.60  มีการส่ือสารดวยวิธีนี้นอยท่ีสุด 
1.61 – 2.40  มีการส่ือสารดวยวิธีนี้นอย  
2.41 – 3.20  มีการส่ือสารดวยวิธีนี้มาก  

   3.21 – 4.00  มีการส่ือสารดวยวิธีนี้มากท่ีสุด 
3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การสอบถามถึงความคิดเห็นของ 

ผูตอบแบบสอบถามตอกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว และการมี
กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก การ
ควบคุมดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหเหมาะสม การจํากัดเวลาหรือขอบเขต การใชเทคโนโลยี
ส่ือใหม การเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน และการใหคําแนะนํา การใชเทคโนโลยีส่ือใหม
ตอกัน โดยลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 
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3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม การสอบถามถึงการประสบ 
ปญหาของผูตอบแบบสอบถามและของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีประสบปญหา และปญหาท่ีประสบ  

การสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก ไมชอบส่ือสาร 
ผานเทคโนโลยีส่ือใหม ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน ไมคุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยีส่ือใหม รูสึกถึง
ชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม และรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
ผูศึกษาใชคําถามเพื่อสอบถามระดับของปญหา 5 ระดับ จาก 4=มากท่ีสุด 3=มาก 2=นอย 1=นอย
ท่ีสุด และ 0=ไมพบปญหา 

คะแนนเฉล่ียในแตละประเดน็คือคาท่ีไดจากการรวมคะแนนในแตละคําถามหารดวย        
จํานวนขอคําถามในแตละประเด็น ซ่ึงคาท่ีไดจากการคํานวณจะอยูในชวง 0 – 4 โดยคาท่ีไดนี้จะถูก
นํามาแบงออกเปน 5 ระดับ สําหรับคาระดับ 0 ผูวิจัยนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียเนื่องจากถือวาสงผลตอ
การใชเทคโนโลยีส่ือใหม ดงันั้น ผูศึกษากาํหนดชวงคะแนนในแตละระดับของปญหา ดังนี ้
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)        
    จํานวนระดับ   
     = 4 – 0    
       5 
   = 0.80 

และสามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียท่ีไดในแตละประเด็น ดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย           ความหมาย 
 0.00 – 0.80  ไมพบปญหา 
 0.81 – 1.60  พบปญหาในระดับนอยท่ีสุด 
 1.61 – 2.40  พบปญหาในระดับนอย 
 2.41 – 3.20  พบปญหาในระดับมาก 

    3.21 – 4.00  พบปญหาในระดับมากท่ีสุด 
3.5  การแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม การสอบถาม 

ถึงแนวทางแกไขปญหาของตัวสมาชิกเองและของผูอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ส่ือใหม ไดแก การช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การบอกหรืออธิบายวิธีการใชงาน
เทคโนโลยีส่ือใหม การเปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา การใชเทคโนโลยีส่ือใหม
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กับสมาชิกครอบครัวเทาท่ีจําเปน การใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวมากยิ่งข้ึน และไมมี
การแกไขปญหา โดยลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 

สวนท่ี 4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม การสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
4.1  ผลทางดานการส่ือสาร ไดแก การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมเปนชองทางรอง 

จากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมไมแตกตางไปจากส่ือสาร
แบบเห็นหนาคาตา การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมลดชองวางทางการส่ือสารระหวางสมาชิก
ครอบครัว การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวเกิดความเขาใจกันมากยิ่งข้ึน 
การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวมีการพูดคุยกันมากข้ึน การสื่อสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวกลาแสดงออกมากย่ิงข้ึน และการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวมีอิสระในการส่ือสารหรือแสดงออกมากยิ่งข้ึน 

4.2  ผลทางดานครอบครัว ไดแก สมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกนั 
อยางมีความสุข สมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกันอยางสรางสรรค สมาชิก
ครอบครัวเกิดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน สมาชิกครอบครัวเกิดการแบงปน
ประสบการณรวมกัน สมาชิกครอบครัวเกิดความใกลชิดสนิมสนมกันมากยิ่งข้ึน สมาชิกครอบครัว
มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน สมาชิกครอบครัวเกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากยิ่งข้ึน และ
การดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

การสอบถามเกี่ยวกับผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ใชคําถามเพ่ือสอบถาม 
ระดับของผลที่เกิดข้ึน 5 ระดับ จาก 4=มากท่ีสุด 3=มาก 2=นอย 1=นอยท่ีสุด และ 0=ไมสงผล 

คะแนนเฉล่ียในแตละประเดน็คือคาท่ีไดจากการรวมคะแนนในแตละคําถามหารดวย 
จํานวนขอคําถามในแตละประเด็น ซ่ึงคาท่ีไดจากการคํานวณจะอยูในชวง 0 – 4 โดยคาท่ีไดนี้จะถูก
นํามาแบงออกเปน 5 ระดับ สําหรับคาระดับ 0 ผูวิจัยนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียเนื่องจากถือวาสงผลตอ
การใชเทคโนโลยีส่ือใหม ดงันั้น ผูศึกษากาํหนดชวงคะแนนในแตละระดับของผลกระทบ ดังนี ้
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)        
    จํานวนระดับ   
     = 4 – 0    
       5 
   = 0.80 
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และสามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียท่ีไดในแตละประเด็น ดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย         ความหมาย 
 0.00 – 0.80  ไมสงผล 
 0.81 – 1.60  สงผลในระดับนอยท่ีสุด 
 1.61 – 2.40  สงผลในระดับนอย 
 2.41 – 3.20  สงผลในระดับมาก 

    3.21 – 4.00  สงผลในระดับมากท่ีสุด 
 

3.1.3  การทดสอบเคร่ืองมือ  
กอนการเก็บขอมูลเพื่อใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาทดสอบ 

ความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน 
ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาคร้ังนี้ กอนนํามาวัดคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยใช Cronbach’s Coefficient Alpha เพื่อทดสอบคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของ
ประเด็นท่ีจะทําการวัด ไดแก ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม วัตถุประสงคของการส่ือสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหม วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยี ส่ือใหม ปญหาหรืออุปสรรคของผูตอบ
แบบสอบถามในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกครอบครัวใน
การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมทางดานการส่ือสาร 
และผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมทางดานครอบครัว  
 
ตารางท่ี 3.1  คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ประเด็น ขอคําถาม Cronbach’s Alpha 

1.  ปจจัยการใชเทคโนโลยีสื่อใหม  21 .8689 

2.  วัตถุประสงคของการสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อใหม 16 .7970 

3.  วิธีการสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อใหม 10 .9467 

4.  ปญหาหรืออปุสรรคของผูตอบแบบสอบถามในการสื่อสารผาน
เทคโนโลยีสื่อใหม 

8 .9738 

5.  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกครอบครัวในการสื่อสารผาน 
เทคโนโลยีสื่อใหม 

8 .9819 

6.  ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อใหมทางดานการส่ือสาร 7 .9414 

7.  ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อใหมทางดานครอบครัว 8 .9277 
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จากตารางท่ี 3.1 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท่ีจะใช 
ในการสอบถามคร้ังนี้ พบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในระดับท่ีสูงท่ีสามารถนําไปใชในการ
เก็บขอมูลจริงได ดังนี ้
 

3.1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการศึกษา ทําการเก็บรวบรวมในช้ันปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสํารวจดวยการแจก 

แบบสอบถาม (Survey Research) ใหกับกลุมตัวอยางท่ีทําการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงการเก็บขอมูลมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
          1)  ทําการสอบถามกลุมพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 202 คน และกลุมเด็กและ 
เยาวชนอายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 201 คน รวม
แบบสอบถามท่ีทําการสํารวจไดท้ังหมดเปนจํานวน 403 ชุด 

         2)  ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได 
         3)  นําขอมูลมาประมวลผลการศึกษา 
          4)  วิเคราะหผลการศึกษาเพื่อจดัเตรียมคําถามในสวนของการศึกษาเชิงคุณภาพ  

 
3.1.5  การวิเคราะหขอมูล  
ผูศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เปนเคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหขอมูล 

ท่ีไดจากการสํารวจ โดยใชคาสถิติ ดังนี้ 
          1)  คาสถิติรอยละ ใชในการอธิบายคาของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดในสวนขอมูล 

ทางประชากร การเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม วิธีการส่ือสารประจําวัน ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหม
ที่ใช สมาชิกครอบครัวท่ีมีการใช ความบอยคร้ังในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม ชวงเวลาท่ีใชเทคโนโลยี
ส่ือใหม กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การประสบปญหาในการส่ือสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหม ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีประสบปญหา และแนวทางแกไขปญหา 
                 2)  คาเฉล่ีย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการอธิบายสวน               
ความคิดเห็นตอปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม วัตถุประสงคในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม วิธีการ
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม การประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ผลของการ
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมทางดานการส่ือสาร และผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม
ทางดานครอบครัว 
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                 3)  คา t-test และ f-test สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความ 
คิดเห็นตอปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับการใช
เทคโนโลยีส่ือใหม การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของวิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
และการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ตัวแปร 
ท่ีใชคา t-test ในการทดสอบ ไดแก ตัวแปรท่ีแบงไดเปน 2  กลุม คือ เพศ และตัวแปรท่ีใชคา f-test 
ในการทดสอบ ไดแก ตัวแปรท่ีแบงกลุมไดมากกวา 2 กลุม คือ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 
โดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของตัวแปรครั้งนี้ทําการทดสอบโดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติไวท่ีระดับ 0.05 
 
3.2  การวิจัยเชิงคณุภาพ  

การศึกษาในสวนนีใ้ชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางเกีย่วกับการใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมในครอบครัวเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาขยายผลการศึกษาจากการวจิัยเชิงปริมาณเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี ้

3.2.1  กลุมตัวอยาง 
3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
3.2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.2.4  การตรวจสอบขอมูล 

 
3.2.1  กลุมตัวอยาง 
จากการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถาม ผูศึกษาทําการสอบถามผูตอบแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว อันไดแก  เพศ  อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ซ่ึงผูศึกษาแบงเกณฑรายได
ของผูตอบแบบสอบถามออกเปน 6 กลุมยอย ประกอบกับ จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยการใชคา 
t-test และ f-test เพื่อการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของปจจัยตางๆ ไดแก ความคิดเห็นตอ
ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม ระดับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
และปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม โดยใชขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปน
ตัวแปรในการทดสอบ พบวาตัวแปรอันดับแรกที่สงผลตอคะแนนเฉล่ียของปจจัยตางๆดังกลาวท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือรายไดของกลุมพอแมหรือผูปกครอง     

ดังนั้น ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูศึกษาจึงใชตัวแปรรายไดของกลุมพอแมหรือผูปกครอง 
มาเปนเกณฑในการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีแบบบอกตอ 
(Snowball Sampling) กลุมตัวอยางท่ีเลือกเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีสมาชิกมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหม
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อยูภายในครัวเรือน จํานวน 15 ครอบครัว และการสัมภาษณเชิงลึกคร้ังนี้ประกอบดวยสมาชิกใน
ครอบครัวเดี่ยว จํานวน 35 คน โดยแบงออกเปนพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 15 คน และเด็กและ
เยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 20 คน 
(รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.2)   
 

3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ในการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (Structured Interview)  

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกีย่วของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวและ
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  
 

3.2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางเก่ียวกับการ 

ดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวและการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว โดยมีข้ันตอนการ
เก็บขอมูล ดังนี้ 
                 1)  จากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนครอบครัวเดี่ยว จํานวน 15 ครอบครัว ทําการสัมภาษณ 
เชิงลึกกับสมาชิกในครอบครัวเดี่ยว จํานวน 35 คน โดยแบงออกเปนพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 
15 คน และเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
จํานวน 20 คน 

              2)  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 
              3)  วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
              4)  เขียนนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 
3.2.4  การตรวจสอบขอมูล 
การตรวจสอบขอมูลใชวิธีการแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
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ตารางที่ 3.2 แสดงขอมูลของกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึก 

กลุมที่ 1 รายไดนอยกวา 15,001 บาท 
ผูใหสัมภาษณ สถานะ อายุ (ป) อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิก 

ในครอบครัว (คน) 
ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม 

ที่มีอยูในครัวเรือน (จํานวนเครื่อง) 
1.  คุณสุภาภรณ ทองธุลี 
     คุณสุพินิจ ทองธุลี 
     เด็กหญิงชลดา ทองธุลี   

แม 
ลูกชาย 
ลูกสาว 

37 
16 
13 

พนักงานเอกชน 
นักเรียน 
นักเรียน 

มัธยมศึกษา 3 
มัธยมศึกษา 5 
มัธยมศึกษา 2 

4  
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 4 เครื่อง 

2.  คุณยุพา พรมงาม 
     เด็กหญิงรัตนมน ทรัพยรุงเรือง 

แม 
ลูกสาว 

45 
14 

ขายอาหาร 
นักเรียน 

ประถมศึกษา 6 
มัธยมศึกษา 3 

3  
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
3.  คุณปกหลี มณีประเสริฐสิทธิ์ 
     คุณพิชาติ มณีประเสริฐสิทธิ์ 
     คุณเกื้อกุล มณีประเสริฐสิทธิ์    

แม 
ลูกชาย 
ลูกชาย 

52 
20 
15 

แมบาน 
นักเรียน 
นักเรียน 

ประถมศึกษา 4 
มัธยมศึกษา 6 
มัธยมศึกษา 4 

6 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 5 เครื่อง 

 
4.  คุณสมชาย แซจึง 
     คุณดนุพล แซจึง 

พอ 
ลูกชาย 

 

43 
15 

ชางซอมรถยนต 
นักเรียน 

ประถมศึกษา 4 
มัธยมศึกษา 3 

4 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 3 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
5.  คุณสุมาลี โตะอาจ 
     เด็กหญิงสโรชา โตะอาจ 

แม 
ลูกสาว 

32 
13 

แมบาน 
นักเรียน 

ประถมศึกษา 6 
มัธยมศึกษา 1 

4 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 3 เครื่อง 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 

กลุมที่ 2 รายไดระหวาง 15,001- 25,000 บาท 
ผูใหสัมภาษณ สถานะ อายุ (ป) อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิก 

ในครอบครัว (คน) 
ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม 

ที่มีอยูในครัวเรือน (จํานวนเครื่อง) 
6.  คุณมนูญ โตะอาจ 
     เด็กหญิงมนัสชนก โตะอาจ 

พอ 
ลูกสาว 

 

41 
13 

อาจารย 
นักเรียน 

ปริญญาโท 
มัธยมศึกษา 1 

 

6 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 3 เครื่อง 

7.  คุณชัยณนงค วรวิชญาวิวัฒน 
     คุณวรรณฤดี วรวิชญาวิวัฒน 

พอ 
ลูกสาว 

 

44 
17 

พอคาตลาดนัด 
นักเรียน 

ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา 5 

 

4 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
8.  คุณแกวกัลญา พันธะสา 
     เด็กชายศรันย จันทรประสิทธิ์ 
     เด็กชายวณัฐพงศ จันทรประสิทธิ ์

แม 
ลูกชาย 
ลูกชาย 

39 
14 
13 

แมคาตลาดนัด 
นักเรียน 
นักเรียน 

ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา 3 
มัธยมศึกษา 2 

5 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 5 เครื่อง 

 
9.  คุณสมพร โสภณอุดมสิน 
     คุณศุภณัฐ โสภณอุดมสิน 

แม 
ลูกชาย 

47 
15 

แมบาน 
นักเรียน 

ประถมศึกษา 4 
มัธยมศึกษา 3 

3 คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
10.  คุณธนินท วรรณพาหุล 
       คุณนันทนลิน วรรณพาหุล 
       เด็กชายสุทธินันต วรรณพาหุล   

พอ 
ลูกสาว 
ลูกชาย 

52 
16 
12 

ครู 
นักเรียน 
นักเรียน 

ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา 5 
มัธยมศึกษา 1 

4 คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 

กลุมที่ 3 รายไดมากกวา 25,000 บาท 
ผูใหสัมภาษณ สถานะ อายุ (ป) อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิก 

ในครอบครัว (คน) 
ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม 
ที่มีอยูในครัวเรือน (จํานวน) 

11.  คุณจักรา ราชฤทธิ์ 
       คุณจตุรงค ราชฤทธิ์ 

พอ 
ลูกชาย 

51 
16 

 

ขาราชการ 
นักเรียน 

ปริญญาโท 
มัธยมศึกษา 5 

4 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 
12.  คุณปญญา ลิ้มกวีรัตนวาที 
       คุณปฎิภาณ ลิ้มกวีรัตนวาที 

พอ 
ลูกชาย 

49 
15 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน 

ปริญญาตรี 
ปวช. 1 

4 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 4 เครื่อง 

13.  คุณสิทธิโชติ จริยรักษวรกุล 
       เด็กชายพีรณัฐ จริยรักษวรกุล 

พอ 
ลูกชาย 

47 
14 

ขาราชการ 
นักเรียน 

ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา 3 

3 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 3 เครื่อง 

14.  คุณสมชาย กานตวิริโยกุล  
       คุณพรรษวุฒิ กานตวิริโยกุล 
       คุณพรรษวีร กานตวิริโยกุล 

พอ 
ลูกชาย 
ลูกสาว 

56 
18 
15 

คาขาย 
นักเรียน 
นักเรียน 

ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา 6 
มัธยมศึกษา 3 

4 
 

คอมพิวเตอรพีซี 1 เครื่อง 
โทรศัพทคอมพิวเตอร 4 เครื่อง 

15.  คุณจิราพร ศุภเมธีกูลวัฒน 
       คุณเมธี สุขทิพยาโรจน 
 

แม 
ลูกชาย 

 

43 
15 

 
 

พนักงานเอกชน 
นักเรียน 

ปวส. 
มัธยมศึกษา 4 

 

4 
 
 

คอมพิวเตอรพีซี 2 เครื่อง 
คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 
โทรศัพทมือถือ 5 เครื่อง 

โทรศัพทคอมพิวเตอร 4 เครื่อง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง “เทคโนโลยีส่ือใหมกับการส่ือสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจยั 4 ขอ ดังนี ้
      1.  มีเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดบางท่ีสมาชิกใชในครอบครัว 
       2.  มีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
       3.  สมาชิกใชเทคโนโลยีส่ือใหมในการส่ือสารในครอบครัวอยางไร 

              4.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลอยางไรกับครอบครัว 
การศึกษาเชิงปริมาณใชวิธีการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

จากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 403 คน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพอแมหรือผูปกครอง 
จํานวน 202 คน และกลุมเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา จํานวน 201 คน 

การศึกษาเชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวนัของ 
สมาชิกครอบครัวและการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว กลุมตัวอยางท่ีทําการสัมภาษณมีจํานวน
ท้ังส้ิน 15 ครอบครัว แบงออกเปน 3 กลุมอยางละเทาๆกันตามชวงรายไดของพอแมท่ีใหสัมภาษณ ดังน้ี  

กลุมท่ี 1  รายไดนอยกวา 15,001 บาท จํานวน 5 ครอบครัว  
กลุมท่ี 2  รายไดระหวาง 15,001- 25,000 บาท จํานวน 5 ครอบครัว  
กลุมท่ี 3  รายไดมากกวา 25,000 บาท จํานวน 5 ครอบครัว  

การสัมภาษณสมาชิกในแตละครอบครัวจํานวนอยางนอย 2 คน ประกอบดวยพอหรือ 
แม และลูกอายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา  

การวิจยัแบงการวิเคราะหผลการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมพอแมหรือผูปกครอง และ 
กลุมเด็กและเยาวชน และในแตละกลุมทําการสรุปผลการศึกษาออกเปน 4 สวนตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี้ 
  1.  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  2.  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

3.  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
4.  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
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4.1  ผลการศึกษาของกลุมพอแมหรือผูปกครอง  
       4.1.1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

การสํารวจกลุมตัวอยางประกอบดวยพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 202 คน เกี่ยวกับการ 
เปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว สามารถสรุปขอมูลไดตามตารางท่ี 4.1 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของพอแมจากการสํารวจจําแนกตามลักษณะทางประชากรและการ 
                     เปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

สถานะ   
 แม 101 50.0 
 พอ 101 50.0 
อายุ   
 ตํ่ากวา 31 ป 15 7.4 
 31-40 ป 35 17.3 
 41-50 ป 107 53.0 
 51-60 ป 39 19.3 
 60 ปข้ึนไป 6 3.0 
อาชีพ   
 บุคลากรรัฐ 38 18.8 
 บุคลากรรัฐวิสาหกิจ 28 13.9 
   บุคลากรเอกชน 39 19.3 
   คาขาย ทําธุรกิจสวนตัว 45 22.3 
   รับจางท่ัวไป 36 17.8 
   แมบาน 8 4.0 
   อื่นๆ (ไดแก เกษตรกร เกษียณอายุราชการ และขาราชการบํานาญ) 8 4.0 

การศึกษา   
    ตํ่ากวาปริญญาตรี 78 38.6 
    ปริญญาตรี 103 51.0 
    ปริญญาตรีข้ึนไป 21 10.4 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

รายไดหรือคาใชจายตอเดอืน   
  ตํ่ากวา 10,001 บาท 41 20.3 
  10,001 - 15,000 บาท 
    15,001 - 20,000 บาท 
    20,001 - 25,000 บาท 
    25,001 - 30,000 บาท 
    30,001 บาทข้ึนไป 

60 
44 
23 
13 
21 

29.7 
21.8 
11.4 
6.4 
10.4 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
  1 - 3 คน 55 27.2 
  4- 6 คน 
     7 คนข้ึนไป 

142 
5 

70.3 
2.5 

จํานวนบุตรชายอายุระหวาง 11-18 ป 
     1 คน 
     2 คน 
     3 คน 
     ไมมี 

 
115 
18 
1 
68 

 
56.9 
8.9 
0.5 
33.7 

 จํานวนบุตรสาวอายุระหวาง 11-18 ป 
     1 คน 
     2 คน 
     3 คน 
     ไมมี 

 
91 
44 
8 
59 

 
45.0 
21.8 
4.0 
29.2 

จํานวนเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว   
  ประมาณ 1 -3 เครื่อง 60 29.7 
  ประมาณ 4- 6 เครื่อง 
     7 เครื่องข้ึนไป 

110 
32 

54.5 
15.8 

 รวม 202 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 แบงผูตอบแบบสอบถามออกเปนพอและแมจํานวนอยางละเทาๆกัน  
โดยพอแมมีอายุระหวาง 41-50 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 51-60 ป 
รอยละ 19.3 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 17.3 และตํ่ากวา 31 ป รอยละ 7.4 ตามลําดับ สวนพอแมท่ี
มีอายุนอยท่ีสุดคือ 60 ปข้ึนไป มีเพียงรอยละ 3.0 

อาชีพของพอแมสวนใหญคือคาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมา  
ไดแก บุคลากรภาคเอกชน รอยละ 19.3 บุคลากรภาครัฐ รอยละ 18.8 รับจางท่ัวไป รอยละ 17.8 และ
บุคลากรภาครัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.9 สวนอาชีพของพอแมท่ีพบนอยท่ีสุดคือแมบานและอ่ืนๆ 
ไดแก เกษตรกร เกษียณอายุราชการ และขาราชการบํานาญ คิดเปนรอยละ 4.0 อยางละเทาๆกัน 

การศึกษาของพอแมสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมา  
ไดแก ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 38.6 และปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 10.4 

พอแมสวนใหญมีรายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปน 
รอยละ 29.7 รองลงมา ไดแก ระหวาง 15,001 - 20,000 บาท รอยละ 21.8 ต่ํากวา 10,001 บาท รอยละ 
20.3 ระหวาง 20,001 - 25,000 บาท รอยละ 11.4 และ 30,001 บาทข้ึนไป รอยละ 10.4 ตามลําดับ 
สวนรายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือนของพอแมท่ีพบนอยท่ีสุดคือระหวาง 25,001 - 30,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 6.4  

ในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีสมาชิกอยูระหวาง 4-6 คน มากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมา ไดแก ระหวาง 1-3 คน รอยละ 27.2 และ 7 คนข้ึนไป รอยละ 2.5 
ตามลําดับ  

การสอบถามเก่ียวกับจํานวนบุตรชาย อายุระหวาง 11-18 ป พบวาพอแมสวนใหญมี 
บุตรชาย จํานวน 1 คน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมา ไดแก จํานวน 2 คน รอยละ 8.9 
จํานวน 3 คน รอยละ 0.5 และไมมีบุตรชาย รอยละ 33.7 ตามลําดับ  

การสอบถามเก่ียวกับจํานวนบุตรสาว อายุระหวาง 11-18 ป พบวาพอแมสวนใหญมี 
บุตรสาว จํานวน 1 คน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา ไดแก จํานวน 2 คน รอยละ 21.8 
จํานวน 3 คน รอยละ 4.0 และไมมีบุตรสาว รอยละ 29.2 ตามลําดับ  

การสํารวจเกี่ยวกับจํานวนของเทคโนโลยีส่ือใหมในครัวเรือนพบวาสวนใหญมีเทคโนโลยี 
ส่ือใหมอยูประมาณ 4-6 เคร่ือง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา ไดแก ประมาณ 1-3 เคร่ือง 
รอยละ 29.7 และ 7 เคร่ืองข้ึนไป รอยละ 15.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของพอแมจําแนกตามการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม 

มี ไมมี รวม  
ประเภทเทคโนโลยีสื่อใหม (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

โทรศัพทมือถือ 201 99.5 1 0.5 202 100.0 
คอมพิวเตอรพีซี 153 75.7 49 24.3 202 100.0 

102 50.5 100 49.5 202 100.0 คอมพิวเตอรโนตบุค 
คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

18 
24 

8.9 
11.9 

184 
178 

91.1 
88.1 

202 
202 

100.0 
100.0 

 

การสํารวจพบวาประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือนมากท่ีสุดคือ 
โทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 99.5 รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี รอยละ 75.7 คอมพิวเตอร
โนตบุค รอยละ 50.5 โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอโฟน ปาลมโฟน  
พอคเก็ตพีซีโฟน สมารทโฟน) รอยละ 11.9 และคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอ 
ปาลม พอคเก็ตพีซี) รอยละ 8.9 ตามลําดับ (รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.2) 

 
การศึกษาเชิงคุณภาพทําการสัมภาษณพอและแม จํานวน 15 คน ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของพอและแมจากการสัมภาษณจําแนกตามลักษณะทางประชากร 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

เพศ   
 หญิง 7 46.7 
 ชาย 8 53.3 
อายุ   
 31-40 ป 3 20.0 
 41-50 ป 8 53.3 
 51-60 ป 4 26.7 
 60 ป ข้ึนไป 0 0.0 

การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 7 46.7 
 ปริญญาตรี 6 40.0 
   ปริญญาตรีข้ึนไป 2 13.3 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 
 บุคลากรรัฐ 3 20.0 
 บุคลากรรัฐวิสาหกิจ 1 6.7 
   บุคลากรเอกชน 3 20.0 
   คาขาย ทําธุรกิจสวนตัว 4 26.7 
   รับจางท่ัวไป 1 6.7 
   แมบาน 3 20.0 
รายได คาใชจายตอเดือน 
  นอยกวา 15,001 บาท 

 
5 

 
33.3 

  ระหวาง 15,001 – 25,000 บาท 5 33.3 
     มากกวา 25,000 บาท 5 33.3 

รวม 15 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3 การสัมภาษณแบงออกเปนแม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.7 และ 

พอ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 53.3 โดยพอแมสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 53.3 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 26.7 และอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 
20.0 ตามลําดับ  

พอแมสวนใหญจบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.7  
รองลงมา ไดแก ปริญญาตรี รอยละ 40.0 และปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 13.3 ตามลําดับ 

พอแมสวนใหญประกอบอาชีพคาขายหรือทําธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.7   
รองลงมา ไดแก บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน และแมบาน รอยละ 20.0 อยางละเทาๆกนั  
สวนอาชีพของพอแมท่ีพบนอยท่ีสุด ไดแก บุคลากรภาครัฐวิสาหกิจ และรับจางทัว่ไป รอยละ 6.7 
อยางละเทาๆกนั    

การสัมภาษณแบงพอแมออกเปน 3 กลุมตามรายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือน ไดแก   
นอยกวา 15,001 บาท ระหวาง 15,001-25,000 บาท และมากกวา 25,001 บาท โดยคิดเปนรอยละ 
33.3 อยางละเทาๆกัน  

การสัมภาษณพบวาในครัวเรือนสวนใหญจะมีเทคโนโลยส่ืีอใหมประเภทโทรศัพทมือถือ 
มากท่ีสุด โดยจะมีสัดสวนอยูท่ี 1 คน ตอ 1 เคร่ือง   
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ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพบอยูในครัวเรือนรองลงมาคือคอมพิวเตอรพีซี โดย 
สวนใหญจะมีอยูเปนจํานวน 1 เคร่ือง ตอ 1 ครัวเรือน ท้ังนี้ เนื่องจากเคร่ืองคอมพิวเตอรพีซีจะมี
ราคาท่ีคอนขางแพง  

สวนคอมพิวเตอรโนตบุค ผูศึกษาพบวามีอยูในครวัเรือนเปนจํานวนนอยมาก เนื่องจาก 
พอแมสวนใหญเห็นวาเด็กและเยาวชนมีคอมพิวเตอรพีซีใชอยูแลว จึงยังไมจําเปนใชคอมพิวเตอร
โนตบุคตอนนี้ รอใหพวกเขาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยกอน อยางไรก็ดี ในครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร
โนตบุค ผูศึกษาพบวาเนื่องจากพอแมบางคนนํางานกลับมาทําตอท่ีบาน ทําใหพอแมตองมี
คอมพิวเตอรโนตบุคไวใชสวนตัว และแมวาในบานจะมีคอมพิวเตอรพีซีอยูแลว แตพอแมก็เห็นวา
เด็กและเยาวชนจําเปนตองใชคอมพิวเตอรพีซีทําการบานหรือรายงาน จึงไมอยากเขาไปแยงพวกเขา
ใชคอมพิวเตอร   

สวนโทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา เชน ปาลมโฟน (Palm Phone)  
สมารทโฟน (Smart Phone) เปนตน การสัมภาษณพบวาสวนใหญจะเปนเดก็และเยาวชนท่ีใชโทรศัพท
คอมพิวเตอรขณะท่ีพอแมใชโทรศัพทมือถือแบบรุนธรรมดา ท้ังนี้ เนือ่งจากพอแมสวนใหญจะไมรู
วิธีการใชงานหรือจะไมคอยใชโทรศัพทคอมพิวเตอรเพือ่วัตถุประสงคอ่ืนใดนอกจากการพูดคุย  

“กับครอบครัวสวนใหญจะใชวิธีการพดูคุยกันโดยตรง จะไมสงขอความ  
        เวลามีอะไร เราก็จะมาพูดคุยกันเลย” (ปญญา ล้ิมกวีรัตนวาที, สัมภาษณ, 3 กันยายน  

                      2553) 
 
   “ฉันจะใชมือถือโทรหาลูกอยางเดยีว อยางอ่ืนฉันไมใช ฉันใชไมเปน”  

         (สมพร โสภณอุดมสิน, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 
 
การจัดเก็บเทคโนโลยีส่ือใหมภายในบาน 

ผลจากการสัมภาษณพบวาสมาชิกครอบครัวจะตางคนตางเก็บหรือดแูลรักษาโทรศัพท  
มือถือ โทรศัพทคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรโนตบุคกันเอง เนื่องจากเทคโนโลยส่ืีอใหมประเภท
เหลานี้จัดวาเปนของใชสวนตัว  

สวนคอมพิวเตอรพีซี เนื่องจากจะมีขนาดท่ีคอนขางใหญ ผลจากการศึกษาจึงพบวา 
ครอบครัวสวนใหญจะจดัวางคอมพิวเตอรพซีีไวท่ีบริเวณช้ันลางของบาน เชน หองนั่งเลน หองทํางาน 
หองโถง สวนกลางของบาน บริเวณทางข้ึน-ลงบันได เปนตน ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมเห็นวา 1) บริเวณ
ดังกลาวเหมาะแกการนั่งทํางานและอากาศถายเทไดสะดวก 2) สามารถคอยสอดสองดูแลการใช
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คอมพิวเตอรของเด็กและเยาวชนใหเหมาะสม และ 3) ตองการแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนระหวางพื้นท่ี
ทํางานกับพื้นท่ีพักผอน (ภาพท่ี 4.1) 

นอกจากบริเวณช้ันลางของบาน ผลจากการศึกษาก็พบวาพอแมบางคนจะจัดวางเคร่ือง 
คอมพวิเตอรไวในหองนอนของตวัเอง เพือ่ปองกนัไมใหเด็กและเยาวชนเลนคอมพิวเตอรจนดกึเกนิไป 
และเพื่อเด็กและเยาวชนจะไดอยูในสายตาของพอแมขณะท่ีพวกเขากําลังเลนเกมหรืออินเทอรเน็ต 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1  แสดงการจัดวางคอมพิวเตอรพซีีภายในบาน 
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       4.1.2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว แบงการวิเคราะห 

ปจจัยออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
      4.1.2.1  ปจจัยภายใน ประกอบดวย 
       1)  ความตองการทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนในการดําเนินชีวิตของ
สมาชิกครอบครัว ไดแก การติดตอพูดคุยกันตลอดเวลา การเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิก
ครอบครัว การทํางานหรือการเรียน การคนหาขอมูลขาวสาร และการประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทาง 

     2)  ความตองการทางจิตใจท่ีเก่ียวของกับอารมณหรือความรูสึกของสมาชิก 
ครอบครัว ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว ความปลอดภัยหรือความอุนใจ ความผอนคลาย ความ
เปนอิสระ และคลายความเหงา 
      4.1.2.2  ปจจัยจากภายนอก ประกอบดวย 

     1)  คุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก ความสะดวกพกพา ราคาถูก การ 
รับ-สงอีเมล การทองอินเทอรเน็ต การพูดคุยออนไลน การรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียง การบันทึก
ขอความ รูปภาพ เสียง และความบันเทิง (เชน การฟงเพลง วิทยุ การดหูนัง ทีว)ี 

     2)  อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความทันสมัย ความมีฐานะ และ 
การยอมรับจากสังคม 
 

จากตารางท่ี 4.4 การสอบถามเก่ียวกับปจจยัภายในท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
ในครอบครัวพบวาพอแมใหความสําคัญกับความตองการทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนใน
การดําเนินชีวิตมากกวาความตองการทางจิตใจท่ีเกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึกของสมาชิก
ครอบครัว 

ปจจัยทางดานความตองการทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนในการดําเนนิชีวติ 
ของสมาชิกครอบครัวท่ีพอแมใหความสําคัญมากท่ีสุดคือการติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา (Mean= 
3.37)  

ปจจัยทางดานความตองการทางกายภาพท่ีพอแมใหความสําคัญมาก ไดแก ชวยในการ 
คนหาขอมูลขาวสาร (Mean=3.22) เปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว (Mean=3.19) 
ชวยในการทํางานหรือการเรียน (Mean=3.19) และชวยประหยดัเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
(Mean=3.16) ตามลําดับ 
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สวนปจจยัทางดานความตองการทางจิตใจที่เกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึกของ 
สมาชิกครอบครัวท่ีพอแมใหความสําคัญมาก ไดแก ความผอนคลาย (Mean=3.13) ความปลอดภัย
หรืออุนใจ (Mean=3.04) ความสัมพันธในครอบครัว (Mean=3.03) คลายความเหงา (Mean=2.96) 
และความเปนอิสระ (Mean=2.88) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.4  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความสําคัญของ  

       ปจจัยภายในท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยภายใน 

มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ 

ลําดับท่ี 

 
จํานวน 

 
 97 

 
87 

 
14 

 
4 

 
3.37 

 
0.70 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

ความตองการทางกายภาพ 
สมาชิกครอบครัวสามารถ
ติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา      รอยละ 48.0 43.1 6.9 2.0     

จํานวน  75 98      22 7 3.19 0.76 มาก 3 เปนชองทางควบคมุดูแล
สมาชิกครอบครัว รอยละ 37.1 48.5 10.9 3.5     

จํานวน  78 89            32 3 3.19 0.75 มาก 3 ชวยในการทํางานหรือ 
การเรียน รอยละ 38.6 44.1 15.8 1.5     

จํานวน       83 84       32                3 3.22 0.76 มาก 2 ชวยในการคนหาขอมูล
ขาวสาร รอยละ 41.1 41.6 15.8      1.5     

3.16 0.77 มาก ชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทาง              

จํานวน
รอยละ 

       77 
     38.1 

86 
42.6 

       35 
      7.3 

          4 
          2.0    

4 

 

จํานวน 
  

63 
 

90 
 

43 
 

6 
 

3.03 
 

0.80 
 

มาก 
ความตองการทางจิตใจ 

สรางความสัมพันธใน 
ครอบครัว รอยละ 31.2 44.6 21.3 3.0    

 
7 

จํานวน  65 92      35 10 3.04 0.83 มาก ความปลอดภัยหรืออุนใจ 

รอยละ 32.2 45.5 17.3 5.0    

6 

จํานวน  75 83 40         4 3.13 0.79 มาก ความผอนคลาย 

รอยละ 37.1 41.1 19.8 2.0    

5 

จํานวน 51 86 55 10 2.88 0.84 มาก 9 ความเปนอิสระ   

รอยละ 25.2 42.6 27.2 5.0     

คลายความเหงา จํานวน 
รอยละ 

       57 
     28.2  

88 
43.6 

      49 
   24.3 

              8 
4.0 

2.96 0.82 มาก 8 
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ตารางท่ี 4.5  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความสําคัญของ  
       ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยภายนอก 

มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ 

ลําดับท่ี 

คุณสมบัติของสือ่ใหม 
ความสะดวกพกพา 
 

 
จํานวน 
รอยละ 

 
74 

36.6 

 
108 

53.5 

 
19 

9.4 

 
1 

0.5 

 
3.26 

 

 
0.64 

 

 
มากท่ีสุด 

 

 
1 
 

จํานวน 30 83 64 25 2.58 0.88 มาก 10 ราคาถูก 

รอยละ 14.9 41.4 31.7 12.4     

จํานวน 57 85 41 19 2.89 0.92 มาก 6 การรับ-สงอีเมล 

รอยละ 28.2 42.1 20.3 9.4     

จํานวน 68 77 40 17 2.97 0.93 มาก 3 การทองอินเทอรเน็ต 

รอยละ 33.7 38.1 19.8 8.4     

จํานวน 62 88 34 18 2.96 0.91 มาก 4 การพูดคุยออนไลน 

รอยละ 30.7 43.6 16.8 8.9     

จํานวน     62 80     47            13 2.94 0.89 มาก 5 การรับ-สงขอความ รูปภาพ 
เสียง รอยละ 30.7 39.6 23.3      6.4     

จํานวน  60 84 45 13 2.94 0.88 มาก 5 การบันทึกขอความ รูปภาพ 
เสียง รอยละ 29.7 41.6 22.3 6.4     

จํานวน 73 79 37 13 3.04 0.89 มาก 2 ความบันเทิง 

รอยละ 36.1 39.1 18.3 6.4     

 
จํานวน 

 
59 

 
74 

 
48 

 
21 

 
2.84 

 
0.96 

 
มาก 

 
7 

อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความทันสมัย 

รอยละ 29.2 36.6 23.8 10.4     

จํานวน 46 64 70 22 2.66 0.94 มาก 9 ความมีฐานะ 

รอยละ 22.8 31.7 34.7 10.9     

จํานวน 43 73 57 26 2.68 0.96 มาก 8 การยอมรับในสังคม 

รอยละ 22.8 36.1 28.2 12.9     

 
จากตารางท่ี 4.5 การสํารวจเกี่ยวกับปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

ในครอบครัวพบวาปจจัยทางดานคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมใหความสําคัญมากท่ีสุด
คือความสะดวกพกพา (Mean=3.26)  
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ปจจัยทางดานคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมใหความสําคัญมาก ไดแก ความ 
บันเทิง (Mean=3.04) การทองอินเทอรเน็ต (Mean=2.97) การพูดคุยออนไลน (Mean=2.96) การรับ-
สงขอความ รูปภาพ เสียง (Mean=2.94) การบันทึกขอความ รูปภาพ เสียง (Mean=2.94) การรับ-สง
อีเมล (Mean=2.89) และมีราคาถูก (Mean=2.58) ตามลําดบั 

สวนปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีพอแมใหความสําคัญมาก ไดแก ความทันสมัย  
(Mean=2.84) การยอมรับในสังคม (Mean=2.68) และความมีฐานะ (Mean=2.66) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบเพศ 

       กับปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

คาเฉล่ีย  
ประเภทปจจัย ชาย   หญิง 

ผลตางของ
คาเฉล่ีย 

 
T-test 

 
p-value 

ปจจัยภายใน 
ความตองการทางกายภาพ 
การติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา ………………… 

 
 

3.3366 

 
 

3.4059 
เปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว 
ชวยในการทํางานหรือการเรียน ............................. 
ชวยในการคนหาขอมูลขาวสาร ............................. 
ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ...... 

3.1188 
3.2079 
3.2277 
3.0990 

3.2673 
3.1881 
3.2178 
3.2376 

 
 

0.0693 
0.1485 
0.0198 
0.0099 
0.1386 

 
 

-0.700 
-1.384 
0.186 
0.092 
-1.265 

 
 

0.485 
0.168 
0.852 
0.927 
0.207 

ความตองการทางจิตใจ 
สรางความสัมพันธในครอบครัว ............................ 
ความปลอดภัยหรืออุนใจ ........................................ 
ความผอนคลาย ...................................................... 
ความเปนอิสระ ....................................................... 
คลายความเหงา ...................................................... 

 
2.9802 
2.9604 
3.1188 
2.9109 
3.0099 

 
3.0990 
3.1386 
3.1485 
2.8515 
2.9109 

 
0.1188 
0.1782 
0.0297 
0.0594 
0.0990 

 
-1.051 
-1.525 
-0.265 
0.499 
0.850 

 
0.294 
0.129 
0.792 
0.618 
0.397 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

คาเฉล่ีย  
ประเภทปจจัย ชาย หญิง 

ผลตางของ
คาเฉล่ีย 

 
T-test 

 
p-value 

ปจจัยภายนอก  
คุณสมบัติของสื่อใหม 
ความสะดวกพกพา ................................................. 
ราคาถูก ................................................................... 
รับ-สงอีเมลได ........................................................ 
เลนอินเทอรเน็ตได ................................................. 
พูดคุยออนไลนได ……………………………….. 
รับ-สงขอความ รูปภาพ เสียงได ............................. 
บันทึกขอความ รูปภาพ เสียงได ............................ 
ความบันเทิง ........................................................... 
อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความทันสมัย .......................................................... 
ความมีฐานะ ........................................................... 
เปนที่ยอมรับในสังคม ............................................ 

 
 

3.2376 
2.6040 
2.8812 
3.0099 
3.0099 
2.9901 
2.9604 
3.0594 

 
2.8911 
2.6535 
2.7030 

 
 

3.2871 
2.5644 
2.9010 
2.9307 
2.9109 
2.9010 
2.9307 
3.0396 

 
2.8020 
2.6733 
2.6733 

 
 

0.0495 
0.0396 
0.0198 
0.0792 
0.0990 
0.0891 
0.0297 
0.0198 

 
0.0891 
0.0198 
0.0297 

 
 

-0.546 
0.316 
-0.152 
0.601 
0.770 
0.708 
0.239 
0.157 

 
0.657 
-0.148 
0.218 

 
 

0.586 
0.753 
0.879 
0.549 
0.442 
0.480 
0.812 
0.876 

 
0.512 
0.883 
0.828 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางท่ี 4.6 เม่ือเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

ในครอบครัวระหวางพอกับแม ผลจากการศึกษาพบวาพอแมมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน ดังจะ
เห็นไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางเพศกับ
ปจจัยการใชเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว ซึ่งแมวาจะพบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของพอแมท่ี
แตกตางกัน แตก็เปนความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบเอฟ และระดับนยัสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 
       รายไดกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  

1. ความสัมพันธในครอบครัว 
รายได (บาท) จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) ตํ่ากวา 10,001  
(2) 10,001-15,000  
(3) 15,001-20,000 
(4) 20,001-25,000 
(5) 25,001-30,000 
(6) 30,001 ขึ้นไป 

41 
60 
44 
23 
13 
21 

2.7561 
2.8667 
3.3636 
3.0435 
3.3077 
3.2381 

0.6075 
 

3.804 
 

0.003* 
 

- 
- 
* 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

* 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 202 3.0396 * The mean difference is significant at the .05 level. 

2. ความปลอดภัยหรืออุนใจ 
รายได (บาท) จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) ตํ่ากวา 10,001  
(2) 10,001-15,000  
(3) 15,001-20,000 
(4) 20,001-25,000 
(5) 25,001-30,000 
(6) 30,001 ขึ้นไป 

41 
60 
44 
23 
13 
21 

2.7805 
2.8333 
3.4091 
3.0870 
3.4615 
3.1429 

0.6286 
0.5758 

 

4.332 
 

0.001* 
 

- 
- 
* 
- 
- 
- 

- 
- 
* 
- 
- 
- 

* 
* 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 202 3.0495 * The mean difference is significant at the .05 level. 

3. ราคาถูก 
รายได (บาท) จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) ตํ่ากวา 10,001  
(2) 10,001-15,000  
(3) 15,001-20,000 
(4) 20,001-25,000 
(5) 25,001-30,000 
(6) 30,001 ขึ้นไป 

41 
60 
44 
23 
13 
21 

2.2683 
2.3000 
2.8409 
3.0435 
2.8462 
2.8095 

0.7752 
0.7435 

 

3.445 
 

0.005* 
 

- 
- 
- 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

* 
* 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 202 2.5842 * The mean difference is significant at the .05 level. 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

4. การรับ-สงอีเมล 
รายได (บาท) จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) ตํ่ากวา 10,001  
(2) 10,001-15,000  
(3) 15,001-20,000 
(4) 20,001-25,000 
(5) 25,001-30,000 
(6) 30,001 ขึ้นไป 

41 
60 
44 
23 
13 
21 

2.5366 
2.7000 
2.9091 
3.4348 
3.3846 
3.1905 

0.8982 
0.7348 

 

3.386 
 

0.006* 
 

- 
- 
- 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

* 
* 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 202 2.8911 * The mean difference is significant at the .05 level. 

5. การพูดคุยออนไลน 
รายได (บาท) จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) ตํ่ากวา 10,001  
(2) 10,001-15,000  
(3) 15,001-20,000 
(4) 20,001-25,000 
(5) 25,001-30,000 
(6) 30,001 ขึ้นไป 

41 
60 
44 
23 
13 
21 

2.6585 
2.8000 
2.8636 
3.4783 
3.3846 
3.3810 

0.8198 
 

3.099 
 

0.010* 
 

- 
- 
- 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

* 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 202 2.9604 * The mean difference is significant at the .05 level. 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลทางดานรายไดของพอแมสงผล 

ตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวท่ีแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากการ
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางรายไดกับปจจัยการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ซ่ึงพบวารายไดสงผลตอความคิดเห็นของพอแมเกี่ยวกับปจจัย 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้  

สวนปจจยัภายในทางดานความตองการทางจิตใจที่เกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึก 
ของสมาชิกครอบครัว ผลจากการศึกษาพบวา 1) พอแมท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท จะให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความสัมพันธในครอบครัวมากกวาพอแมท่ีมีรายได
นอยกวา 10,001 บาท และ 2) พอแมท่ีมีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท จะใหความสําคัญกับ
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความปลอดภัยหรืออุนใจของสมาชิกครอบครัวมากกวาพอแมท่ีมี
รายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท และท่ีนอยกวา 10,001 บาท ตามลําดับ 
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สวนปจจยัภายนอกทางดานคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม ผลจากการศึกษาพบวา  
1) พอแมท่ีมีรายไดระหวาง 20,001-25,000 บาท จะเห็นดวยกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม เนื่องจาก
มีราคาถูก มากกวาพอแมท่ีมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท และท่ีนอยกวา 10,001 บาท 
ตามลําดับ 2) พอแมท่ีมีรายไดระหวาง 20,001-25,000 บาท จะใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมเพ่ือการรับ-สงอีเมลมากกวาพอแมท่ีมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท และท่ีนอยกวา 
10,001 บาท ตามลําดับ และ 3) พอแมท่ีมีรายไดระหวาง 20,001-25,000 บาท จะใหความสําคัญกับ
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการพูดคุยออนไลนมากกวาพอแมท่ีมีรายไดนอยกวา 10,001 บาท  
 
ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบเอฟ และระดับนยัสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 

       การศึกษากับปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

1. ความสัมพันธในครอบครัว 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉล่ีย F-test p-value ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป 

ตํ่ากวา ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรีขึ้นไป 

78 
103 
21 

2.7949 
3.1456 
3.4286 

 
0.3507 
0.6337 

7.462 .001* 
 

 

- 
* 
* 

* 
- 
- 

* 
- 
- 

รวม 202 3.0396 * The mean difference is significant at the .05 level. 

2. ความปลอดภัยหรือความอุนใจ 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉล่ีย F-test p-value ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป 

ตํ่ากวา ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรีขึ้นไป 

78 
103 
21 

2.8590 
3.0971 
3.5238 

0.6648 5.884 .003* 
 

 

- 
- 
* 

- 
- 
- 

* 
- 
- 

รวม 202 3.0495 * The mean difference is significant at the .05 level. 

3. ราคาถูก 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉล่ีย F-test p-value ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป 

ตํ่ากวา ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรีขึ้นไป 

78 
103 
21 

2.3974 
2.7379 
2.5238 

0.3405 3.382 .036* 
 

 

- 
* 
- 

* 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม 202 2.5842 * The mean difference is significant at the .05 level. 

4. การรับ-สงอีเมล 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉล่ีย F-test p-value ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป 

ตํ่ากวา ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรีขึ้นไป 

78 
103 
21 

2.5641 
3.0971 
3.0952 

0.5330 8.555 .000* 
 

 

- 
* 
- 

* 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม 202 2.8911 * The mean difference is significant at the .05 level. 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

5. การพูดคุยออนไลน 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉล่ีย F-test p-value ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป 

ตํ่ากวา ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรีขึ้นไป 

78 
103 
21 

2.7308 
3.1262 
3.0000 

0.3954 4.320 .015* 
 

 

- 
* 
- 

* 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม 202 2.9604 * The mean difference is significant at the .05 level. 

 
สอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลทางดานรายได จากตารางท่ี 4.8 ผลจากการศึกษาพบวา 

การศึกษาของพอแมก็สงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวท่ี
แตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ระหวางการศึกษากับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวซ่ึงพบวาการศึกษาสงผลตอความ
คิดเห็นของพอแมเกี่ยวกับปจจัยตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สวนปจจยัภายในทางดานความตองการทางจิตใจที่เกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึก 
ของสมาชิกครอบครัว ผลจากการศึกษาพบวา 1) พอแมที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสื่อใหมเพื่อความสัมพันธในครอบครัว
มากกวาพอแมที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และ 2) พอแมที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไปใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความปลอดภัยหรือความอุนใจ
ของสมาชิกครอบครัวมากกวาพอแมท่ีจบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  

สวนปจจยัภายนอกทางดานคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม ผลจากการศึกษาพบวา  
1) พอแมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเห็นดวยกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม เนื่องจากมีราคาถูก
มากกวาพอแมท่ีจบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 2) พอแมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการรับ-สงอีเมล มากกวาพอแมท่ีจบการศึกษาใน
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และ 3) พอแมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการพูดคุยออนไลนมากกวาพอแมท่ีจบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  
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นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณยังพบวาพอแมจะเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกบั 
ความจําเปนหรือความเหมาะสมของการซ้ือเทคโนโลยีส่ือใหมเขามาในครัวเรือน โดยพอแมจะให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัว  
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่การทําหนาท่ีของพอแม 

 ดวยสภาวะทางสังคมปจจุบัน ไมวาจะเปนสภาพสังคมท่ีเส่ือมทรามลง เต็มไปดวยภัย 
อันตรายและส่ิงยั่วยุตางๆ เกดิการแขงขันกนัสูง และเกิดปญหาคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําใหพอแมตอง
ทํางานหนักมากยิ่งข้ึน พอแมจึงเห็นความจําเปนของการมีเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือ
และคอมพิวเตอรอยูภายในบานเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยในการควบคุมดูแลและอบรมเล้ียงดูลูก  

ผลจากการสัมภาษณพบวาภาระหนาท่ีจากการงานเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพอแมตองซ้ือ 
คอมพิวเตอรพซีีหรือคอมพิวเตอรโนตบุคเขามาไวใชภายในบาน โดยเฉพาะผูเปนแมซ่ึงตองแบกรับ 
ภาระหนาท่ีท้ังจากในบานและนอกบาน  

“ตอนแรกท่ีพีซ้ื่อ พี่เอาไวใชทํางานของพ่ีท่ีบาน เพื่อท่ีพี่จะไดดูลูกไปดวย  
แตตอนหลังพอลูกใชคอมพิวเตอรเปน พี่กใ็หลูกใชทํางานดวยกนักบัพี”่ (แกวกัลญา  
พันธะสา, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553)  

 
 “ท่ีคุณแมซ้ือคอมพิวเตอร สวนหนึ่งก็เพราะงานเราดวย ตอนนัน้บริษัทท่ี 

คุณแมทํางานอยูเร่ิมเอาคอมพิวเตอรเขามาใช คุณแมก็เลยตองเรียนรูท่ีจะใชคอม” 
(จิราพร ศุภเมธีกูลวัฒน, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2553) 

 
การประกอบอาชีพคาขายของพอแมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพอแมใชโทรศัพทมือถือ 

เปนเคร่ืองมือในการอบรมเล้ียงดูลูก โดยผลจากการสัมภาษณครอบครัวหนึ่งพบวาจากท่ีพอแมตอง
ออกไปขายของท่ีตลาดนัดต้ังแตเชามืดจนกระท่ังเย็น ทําใหพอแมไมสามารถอยูดูแลลูกท่ีบานเพื่อ
เตรียมตัวลูกไปโรงเรียนหรือไปสงลูกท่ีโรงเรียน พอแมจึงตองใชโทรศัพทมือถือโทรส่ังการใหลูก
ไปโรงเรียนและติดตามวาลูกถึงโรงเรียนแลวหรือยัง รวมท้ัง เม่ือลูกเกิดทะเลาะเบาะแวงกันอยูท่ีบาน 
พอแมก็ตองใชโทรศัพทมือถือเพ่ือพูดคุยไกลเกล่ียหรือตัดสินปญหาใหลูก  
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การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่การติดตอส่ือสาร 
จากท่ีการดําเนนิชีวิตของครอบครัวโดยปกติจะเปนลักษณะท่ีเด็กและเยาวชนออกไป 

เรียนหนังสือท่ีโรงเรียน ขณะท่ีพอแมออกไปทํางานนอกบานหรือจะเปนพอเพียงคนเดียวท่ีออกไป
ทํางานนอกบานและแมทํางานบานอยูท่ีบาน ดังนั้น การติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกครอบครัวใน
ชวงเวลาดงักลาวจะเกดิข้ึนผานชองทางโทรศัพทมือถือ  

ผลจากการสัมภาษณพบวาการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือระหวางพอแมกับลูกสวนใหญ 
จะเกี่ยวของกับเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน เชน การนัดหมายเวลาไปรับลูกท่ีโรงเรียน การติดตามตัว
ลูกใหกลับบานตรงเวลา การนัดพบเจอกันเพื่อเดินทางกลับบานพรอมกัน การแจงเวลากลับบาน
ลาชา การไหววานใหซ้ือของให เปนตน   
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ประโยชนทางการศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณพบวาการศึกษาของเดก็และเยาวชนเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีพอแมให 
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรพีซีเขามาไวในบาน เพื่อเดก็และเยาวชนจะไดใชสืบคน 
หาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการเรียน การทําการบาน และการทํารายงาน  

 “ผมเองเปนคนตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรเพราะมันเกี่ยวของกับการศึกษา
ของลูกในการคนควาขอมูลตางๆ และผมคิดวาเด็กสมัยนี้โอกาสเขาหองสมุดคง 
ไมมี” (ปญญา ล้ิมกวีรัตนวาที, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)  
 

“คอมพิวเตอรท่ีซ้ือใหเพราะปจจุบันโรงเรียนบังคับใหเดก็ใชคอมทํา 
การบาน ถาเด็กไมมีก็เกิดความลําบากท่ีตองไปอาศัยเพื่อนใหทํางานให หรือตอง
ไปรานเน็ต” (ชัยณรงค วรวิชญาวิวัฒน, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 
 

ผลจากการศึกษายังพบวาพอแมสวนใหญเร่ิมซ้ือคอมพิวเตอรพีซีเขามาไวในบานเม่ือลูก 
ข้ึนเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากท่ีโรงเรียนของลูกมีการนําคอมพิวเตอรเขามาเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอน ขณะท่ีพอแมอีกสวนหนึ่ง แมวาท่ีโรงเรียนของลูกจะยังไมมีการเรียน
การสอนใหใชคอมพิวเตอร แตพอแมก็มีการวางแผนซื้อคอมพิวเตอรพีซีเขามาไวในบานเพ่ือ
เตรียมการใหลูกลวงหนาโดยเห็นวาอยางไรเสียลูกก็ตองใชคอมพิวเตอรไมเร็วก็ชานี้  
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“พอกับแมตัดสินใจดวยกันท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอร เราซ้ือตอนท่ีนองเขาเรียน 
อยูช้ันป.5 หรือ ป.6 ตอนน้ันเขายังใชไมเปน เราก็จะคอยบอกเขาวากดโนนกดน่ียังไง  
มันเหมือนกับเราวางแผนหรือเตรียมการใหเขาไวกอน” (จิราพร ศุภเมธีกูลวัฒน,  
สัมภาษณ, 12 กันยายน 2553) 

 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ความปลอดภัยของสมาชิกครอบครัว 

นอกจากการพดูคุยเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั พอแมเห็นความจําเปนใชโทรศัพทมือถือ 
เม่ือสมาชิกครอบครัวตองการความชวยเหลือหรือเม่ือเกิดเหตุเรงดวน เชน เกิดเจ็บปวย และเม่ือลืมของ
ไวท่ีบาน ประกอบกับ สภาพทางสังคมปจจุบันท่ีเส่ือมทรามลงและท่ีเต็มไปดวยภัยอันตรายตางๆ 
เชน การหลอกลวง การลอลวง การจี้ปลน และการติดยาเสพติด เปนตน พอแมจึงใหลูกพกพา
โทรศัพทมือถือไวกับตัวเม่ือเดินทางไปไหนมาไหนนอกบาน เพื่อพอแมจะไดรูสึกอุนใจในความ
ปลอดภัยของลูก  

“ส่ือใหมพวกนี้สําคัญเพราะลูกตองส่ือสารเม่ือเกิดเหตุจําเปน โทรศัพท 
เปนการส่ือสารท่ีถึงตัวเลย” (จักรา ราชฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 2 กันยายน 2553) 

 
นอกจากการใชโทรศัพทมือถือ ผลจากการสัมภาษณกพ็บวาบางครอบครัวพอแมมีการนํา 

ขอมูลขาวสารทางอีเมลมาบอกเลาใหกับสมาชิกครอบครัวเพื่อตักเตือนกันเกีย่วกับภัยอันตรายตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน เชน การปลนแนวใหม การบุกจี้เพื่อพาไปขมขืน การมอมยาบนรถแท็กซ่ี 
เปนตน รวมท้ัง คําแนะนําในเร่ืองตางๆท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกครอบครัว เชน การขับข่ีรถอยาง
ปลอดภัย ขอแนะนําเม่ือยางรถระเบิด ขอแนะนําเม่ือรถตกนํ้า การกินขาวโพดตมเพื่อตานโรคมะเร็ง 
เปนตน (ภาพท่ี 4.2) 

เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ผลจากการสัมภาษณกพ็บวาพอแมสวนหนึ่ง 
ยอมซ้ือคอมพิวเตอรพีซีใหลูกไวเลนเกมอยูในบาน โดยเห็นวาดีกวาปลอยใหลูกออกไปเลนท่ีรานเกม
นอกบานซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีเปนอันตรายหรือไมปลอดภัย และแมวาพอแมจะยอมรับวาการปลอยให
ลูกเลนคอมพิวเตอรอยูภายในบานท้ังวันอาจสงผลใหลูกเกิดพฤติกรรมติดเกม แตพอแมก็เห็นวา
อยางนอยพอแมก็สามารถรับรูไดวาลูกกําลังทําอะไรอยู ซ่ึงจะดีกวาท่ีพอแมไมรูเร่ืองอะไรเลยหาก
ปลอยใหลูกออกไปเลนคอมพิวเตอรนอกบาน 

“หากไมมีคอมพิวเตอร กไ็มรูลูกจะทําอะไร จะไปอยูท่ีไหน ดังน้ัน ใหลูก 
ใชในบานจะดกีวา” (จักรา ราชฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 2 กนัยายน 2553) 
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ภาพท่ี 4.2  แสดงตัวอยางขอมูลขาวสารทางอีเมล 
 
อิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม 

นอกจากปจจัยภายในท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวดังกลาวแลว  
ผลจากการสัมภาษณยังพบวาพอแมบางคนจะใหความสําคัญกับปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมตอ
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ท้ังนี้ เพื่อสมาชิกครอบครัวจะไดสามารถตามทันผูอ่ืนและ
ถูกมองวาเปนคนทันสมัย อีกท้ัง พอแมบางคนจะซ้ือเทคโนโลยีส่ือใหมใหลูกเพื่อเปนรางวัลหรือ
เนื่องในโอกาสหรือวันพิเศษตางๆ เชน สอบไดคะแนนดี สอบเขาเรียนตอได วันเกิดลูก เปนตน 

  “สมัยนี้ไมมีคอมพิวเตอรไมไดแลว ก็เชยนะซิ” (สมพร โสภณอุดมสิน,  
สัมภาษณ, 6 กนัยายน 2553) 
 
 “คอมพิวเตอรนี่ พอเขาซ้ือใหลูกในวันเกิดเพราะเห็นลูกอยากได และเขาก็ 
เรียนดดีวย” (ยุพา พรมงาม, สัมภาษณ, 5 กนัยายน 2553) 
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       4.1.3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
การศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวแบงออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
4.1.3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวนั 
การสํารวจพบวาการส่ือสารในชีวิตประจําวันระหวางพอแมกับสมาชิกครอบครัวจะ 

เปนท้ังแบบเหน็หนาคาตาและแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละของพอแมจําแนกตามวัตถุประสงคและวิธีการส่ือสารประจําวนักับ 
                     สมาชิกครอบครัว 

 วิธีการสื่อสาร 

เห็นหนาคาตา ผานสื่อใหม ท้ังสองอยาง 

 
รวม 

 
 

วัตถุประสงค 
(คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

1. พูดคุยเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน            
2. พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือที่เปนความลับ  
3. พูดคุยเร่ืองที่คุณทําผิดพลาด ........................ 
4. นัดหมายในเร่ืองตางๆ ................................. 
5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ .............................. 
6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ …………………. 
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น .......... 
8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น .......... 
9. แสดงความรักหรือความหวงใย .................. 
10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ ................... 
11. ความใกลชิดสนิทสนม ............................. 
12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว ................. 
13. คลายความเหงา ......................................... 
14. ความบันเทิง .............................................. 
15. ความเปนอิสระ ......................................... 

68 
61 
53 
35 
41 
38 
49 
53 
60 
71 
77 
71 
57 
50 
43 

33.7 
    30.2 

26.2 
17.3 
20.3 
18.8 
24.3 
26.2 
29.7 
35.1 
38.1 
35.1 
28.2 
24.8 
21.3 

49 
62 
75 
79 
69 
74 
55 
54 
63 
60 
53 
51 
68 
74 
77 

24.3 
30.7 
37.1 
39.1 
34.2 
36.6 
27.2 
26.7 
31.2 
29.7 
26.2 
25.2 
33.7 
36.6 
38.1 

85 
79 
74 
88 
92 
90 
98 
95 
79 
71 
72 
80 
77 
78 
82 

42.1 
39.1 
36.6 
43.6 
45.5 
44.6 
48.5 
47.0 
39.1 
35.1 
35.6 
39.6 
38.1 
38.6 
40.6 

202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.9 การส่ือสารในชีวิตประจําวันกับสมาชิกครอบครัว พอแมจะมีการส่ือสาร 

ท้ังแบบเหน็หนาคาตาและแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมควบคูกันไป 
วัตถุประสงคในการส่ือสารประจําวนัของพอแมท่ีกอใหเกดิการส่ือสารในครอบครัว  

ไดแก ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น รอยละ 48.5 ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความ
คิดเห็น รอยละ 47.0 แจงขอมูลขาวสารตางๆ รอยละ 45.5 รับรูขอมูลขาวสารตางๆ รอยละ 44.6  
นัดหมายในเร่ืองตางๆ รอยละ 43.6 พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน รอยละ 42.1 ความสัมพันธ
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ท่ีดีกับครอบครัว รอยละ 39.6 พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ รอยละ 39.1 และแสดงความรัก
หรือความหวงใย รอยละ 39.1 ตามลําดับ 

วัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวของพอแมท่ีอาจสงผล 
ตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก ความเปนอิสระ รอยละ 40.6 ความบันเทิง รอยละ 38.6 คลาย
ความเหงา รอยละ 38.1 และความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ รอยละ 35.1 ตามลําดับ   

อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาก็พบวาเพื่อกอใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม พอแมเลือกที่ 
จะส่ือสารกับครอบครัวแบบเห็นหนาคาตามากกวาแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม (คิดเปนรอยละ 38.1) 
และจะส่ือสารแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อพูดคุยเร่ืองที่ทําผิดพลาด (คิดเปนรอยละ 37.1) 
 
ตารางท่ี 4.10  จํานวนและรอยละของพอแมจําแนกตามการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว   

ใช ไมใช รวม  
ขอมูลการใช (คน)   รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

ประเภทเทคโนโลยีสื่อใหมที่ใช       
   โทรศัพทมือถือ 
   คอมพิวเตอรพีซี 

198 
67 

98.0 
33.2 

4 
135 

2.0 
66.8 

202 
202 

100.0 
100.0 

   คอมพิวเตอรโนตบุค 
   คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
   โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

39 
6 
10 

19.3 
3.0 
5.0 

163 
196 
192 

80.7 
97.0 
95.0 

202 
202 
202 

100.0 
100.0 
100.0 

ชวงเวลาที่ใช       
   เมื่ออยูท่ีทํางาน 
   เมื่ออยูท่ีบาน 
   ชวงวันหยุด 
   ตลอดท้ังวัน 

104 
108 
51 
57 

51.5 
53.5 
25.2 
28.2 

98 
94 
151 
145 

48.5 
46.5 
74.8 
71.8 

202 
202 
202 
202 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

จํานวนคร้ังที่ใชตอวัน       
   1-3 ครั้ง 71 35.1     
   4-6 ครั้ง  83 41.1     
   7-9 ครั้ง 26 12.9     
   10 ครั้งข้ึนไป 22 10.9   202 100.0 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ)  

ใช ไมใช รวม  
ขอมูลการใช (คน)   รอยละ (คน)   รอยละ (คน)   รอยละ 

สมาชิกครอบครัวที่ใชดวย       
   สามี ภรรยา 80 39.6     
   ลูกชาย 
   ลูกสาว 

41 
81 

20.3 
40.1 

   
202 

 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลจากการศึกษาพบวาพอแมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภท 

โทรศัพทมือถือกับครอบครัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.0 รองลงมา ไดแกคอมพวิเตอรพีซี รอยละ 
33.2 คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 19.3 และโทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอโฟน 
ปาลมโฟน พอคเก็ตพีซีโฟน) รอยละ 5.0 ตามลําดับ สวนเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมใชกับครอบครัว
นอยท่ีสุด คือ คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอ ปาลม พอคเก็ตพีซี ) คิดเปนรอยละ 3.0  

พอแมสวนใหญจะใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ส่ือสารกับครอบครัวโดยเฉล่ียวนัละ 4-6 คร้ัง  
มากท่ีสุด รอยละ 41.1 รองลงมา ไดแก วันละ 1-3 คร้ัง รอยละ 35.1 วันละ 7-9 คร้ัง รอยละ 12.9 และ
วันละ 10 คร้ังข้ึนไป รอยละ 10.9 ตามลําดับ  

ชวงเวลาที่พอแมจะใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อส่ือสารกับครอบครัวมากท่ีสุดคือเม่ืออยู 
ท่ีบาน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมา ไดแก อยูท่ีทํางาน รอยละ 51.5 ตลอดท้ังวัน รอยละ 28.2 และ
ชวงวนัหยุด รอยละ 25.2 ตามลําดับ  

สมาชิกในครอบครัวท่ีพอแมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในการส่ือสารดวยมากที่สุดคือ 
ลูกสาว คิดเปนรอยละ 40.1 รองลงมา ไดแก สามี/ภรรยา รอยละ 39.6 และลูกชาย รอยละ 20.3 
ตามลําดับ  
 

4.1.3.2  การใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
     1)  วัตถุประสงค 

            การศึกษาแบงวัตถุประสงคของการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมออกเปน ดังนี ้
          (1)  เพื่อกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว ไดแก การพูดคุยเร่ืองราวเกีย่วกับ 

ชีวิตประจําวัน การพูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ การพูดคุยเร่ืองท่ีทําผิดพลาด การนัดหมาย 
การแจงขอมูลขาวสาร การรับรูขอมูลขาวสาร การขอหรือใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น 
การแสดงความรัก ความหวงใย ความใกลชิดสนิทสนม และความสัมพันธในครอบครัว  
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(2) เพื่อกอใหเกดิประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวท่ีอาจสงผลกระทบ 
ตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก ความปลอดภัยหรืออุนใจ คลายความเหงา ความบันเทิง และ
ความเปนอิสระ  
 
ตารางท่ี 4.11  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการใช 
                       เทคโนโลยีส่ือใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว 

ระดับการใช 
วัตถุประสงค 

มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ 
การใช 

ลําดับท่ี 

จํานวน 66 107 22 7 3.14 0.74 มาก 3 พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน รอยละ 32.7 53.0 10.9 3.5     

จํานวน 42 84 62 14 2.76 0.85 มาก 9 พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือ 
ที่เปนความลับ รอยละ 20.8 41.6 30.7 6.9     

จํานวน 37 83 64 18 2.68 0.87 มาก 10 พูดคุยเรื่องที่ทําผิดพลาด 
รอยละ 18.3 41.1 31.7 8.9     

จํานวน 67 107 26 2 3.18 0.68 มาก 2 นัดหมายในเรื่องตางๆ 
รอยละ 33.2 53.0 12.9 1.0     

จํานวน      70 104            25              3 3.19 0.70 มาก 1 แจงขอมูลขาวสารตางๆ 
รอยละ 34.7 51.5 12.4      1.5     

จํานวน 68 99 32 3 3.14 0.73 มาก 3 รับรูขอมูลขาวสารตางๆ 
รอยละ 33.7 49.0 15.8 1.5     

จํานวน 45 96 55 6 2.89 0.77 มาก 8 ขอความชวยเหลือ 
คําแนะนํา ความคิดเห็น รอยละ 22.3 47.5 27.2 3.0     

จํานวน 43 103 49 7 2.90 0.76 มาก 7 ใหความชวยเหลือ 
คําแนะนํา ความคิดเห็น รอยละ 21.3 51.0 24.3 3.5     

จํานวน 57 101 38 6 3.03 0.76 มาก 5 แสดงความรักหรือ 
ความหวงใย รอยละ 28.2 50.0 18.8 3.0     

จํานวน 58 91 47 6 2.99 0.80 มาก 6 ความใกลชิดสนิทสนม 
รอยละ 28.7 45.0 23.3 3.0     

จํานวน       70 90         37              5 3.11 0.78 มาก 4 ความสัมพันธใน
ครอบครัว รอยละ 34.7 44.6 18.3     2.5     
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จากตารางท่ี 4.11 ผลจากการศึกษาพบวาพอแมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางมากเพื่อ 
วัตถุประสงคท่ีกอใหเกดิการส่ือสารในครอบครัว ประกอบดวย แจงขอมูลขาวสารตางๆ (Mean=3.19)  
นัดหมายในเร่ืองตางๆ (Mean=3.18) พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน (Mean=3.14) รับรูขอมูล
ขาวสารตางๆ (Mean=3.14) ความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว (Mean=3.11) แสดงความรักหรือความ
หวงใย (Mean=3.03) ความใกลชิดสนทิสนม (Mean=2.99) ใหความชวยเหลือ คําแนะนาํ ความคิดเหน็ 
(Mean=2.90) ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น (Mean=2.89) พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ี
เปนความลับ (Mean=2.76) และพูดคุยในเร่ืองท่ีตนเองทําผิดพลาด (Mean=2.68) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.12  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการใชเทคโนโลย ี
        ส่ือใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัว 

ระดับการใช 
วัตถุประสงค 

มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ 
การใช 

ลําดับท่ี 

จํานวน 63 96 36 7 3.06 0.79 มาก 1 ความรูสึกปลอดภัยหรือ 
อุนใจ รอยละ 31.2 47.5 17.8 3.5     

จํานวน  63 77 50 12 2.94 0.89 มาก 2 คลายความเหงา 
รอยละ 31.2 38.1 24.8 5.9     

จํานวน 65 71 54 12 2.93 0.90 มาก 3 หาความบันเทิง 
รอยละ 32.2 35.1 26.7 5.9     
จํานวน 54 74 60 14 2.83 0.90 มาก 4 ความเปนอิสระ 
รอยละ 26.7 36.6 29.7 6.9     

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลจากการศึกษาพบวาพอแมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางมากเพื่อ 

วัตถุประสงคท่ีกอใหเกดิประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวและท่ีอาจสงผลกระทบตอการส่ือสาร
ในครอบครัว ประกอบดวย ความรูสึกปลอดภยัหรืออุนใจ (Mean=3.06) คลายความเหงา (Mean=2.94) 
ความบันเทิง (Mean=2.93) และความเปนอิสระ (Mean=2.83) ตามลําดบั 
 

             2)  วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
     การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก การพูดคุย 

โดยตรง การสนทนาทางออนไลน การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน การรับ-สงอีเมล การ
รับ-สงขอความส้ัน (SMS) การรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) การทองอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูล
ขาวสาร และการฟงเพลง วิทยุ การดูทีวี หนัง มีผลการศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.13  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการส่ือสาร 
         ผานเทคโนโลยีส่ือใหมจําแนกตามวธีิการส่ือสาร 

ระดับการสื่อสาร 
วิธีการสื่อสาร 

มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 
ไมไดใช Mean S.D. 

ระดับ 
การส่ือสาร 

ลําดับท่ี 

จํานวน 79 82 32 5 4 3.12 0.90 มาก 1 การพูดคุยกันโดยตรง           
รอยละ 39.1 40.6 15.8 2.5 2.0     
จํานวน 44 46 56 13 43 2.17 1.41 นอย 6 การสนทนาทางออนไลน 
รอยละ 21.8 22.8 27.7 6.4 21.3     
จํานวน 21 33 56 24 68 1.57 1.36 นอยที่สุด 10 การสนทนาผานเครือขาย

สังคมออนไลน เชน Hi5 รอยละ 10.4 16.3 27.7 11.9 33.7     
จํานวน 27 57 57 20 41 2.04 1.31 นอย 8 การรับ-สงอีเมล 
รอยละ 13.4 28.2 28.2 9.9 20.3     
จํานวน       26 72   56            21 27 2.24 1.20 นอย 4 การรับ-สงขอความสั้น 

SMS รอยละ 12.9 35.6 27.7    10.4    13.4     
จํานวน  21 63 53 24 41 1.99 1.29 นอย 9 การรับ-สงมัลติมีเดีย 

MMS รอยละ 10.4 31.2 26.2 11.9 20.3     
จํานวน 34 54 57 24 33 2.15 1.30 นอย 7 การทองอินเทอรเน็ต 
รอยละ 16.8 26.7 28.2 11.9 16.3     
จํานวน 31 66 48 29 28 2.21 1.26 นอย 5 การคนหาขอมูลขาวสาร 
รอยละ 15.3 32.7 23.8 14.4 13.9     
จํานวน 41 66 46 21 28 2.35 1.29 นอย 3 การฟงเพลงหรือฟงวิทยุ 
รอยละ 20.3 32.7 22.8 10.4 13.9     
จํานวน 54 71 46 17 14 2.66 1.16 มาก 2 การดูทีวีหรือดูหนัง 
รอยละ 26.7 35.1 22.8 8.4 6.9     

 
จากตารางท่ี 4.13 ผลจากการศึกษาพบวาวิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแม 

จะใชกับสมาชิกครอบครัวเปนสวนมาก ไดแก การพูดคุยผานส่ือโดยตรง (Mean=3.12) และการดู
ทีวีหรือดหูนัง (Mean=2.66)  

วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมใชกับสมาชิกครอบครัวในระดับนอย ไดแก  
การฟงเพลงหรือฟงวิทยุ (Mean=2.35) การรับ-สงขอความส้ัน (SMS) (Mean=2.24) การคนหา
ขอมูลขาวสาร  (Mean=2.21) การสนทนาทางออนไลน  (Mean=2.17) การทองอินเทอรเน็ต 
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(Mean=2.15) การรับ-สงอีเมล  (Mean=2.04) และการรับ-สงมัลติมีเดีย  (MMS) (Mean=1.99) 
ตามลําดับ  

วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมใชกับสมาชิกครอบครัวนอยท่ีสุดคือการ 
สนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน (เชน Hi5) (Mean=1.57)  
 

นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณกพ็บวารูปแบบการส่ือสารประจําวันระหวาง 
พอแมกับสมาชิกในครอบครัวจะเปนแบบเห็นหนาคาตากันมากกวาแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
ดังนี ้
 
การส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตา 

จากท่ีการดําเนินชีวิตประจําวัน สมาชิกครอบครัวตางมีภาระหนาท่ีของตนเอง ท้ังพอและ 
แมออกไปทํางานนอกบาน หรือเปนพอเพียงคนเดียวท่ีออกไปทํางานนอกบานขณะท่ีแมทํางานบาน
อยูท่ีบาน และลูกออกไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน ดังนั้น การส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตา
จะเกิดข้ึนอยูสองชวงเวลาคือชวงเชาและชวงเย็น 

ในชวงเชา การส่ือสารระหวางพอแมกับลูกจะเปนลักษณะการบอกกลาวแกกันเกี่ยวกับ 
ตารางเวลาการเรียนหรือการทํางาน การนัดหมายกันลวงหนา และการไถถามกันเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกไปทํางานหรือไปเรียน รวมท้ัง การพูดคุยกันขณะท่ีกําลังทานอาหารเชารวมกันหรือเดินทาง
ออกจากบานหรือนั่งรถไปดวยกัน โดยทั้งนี้ การส่ือสารจะจบลงภายหลังจากท่ีสมาชิกครอบครัว
ตางแยกยายกันไปทําหนาท่ีของตนเอง  

ในชวงเย็น การส่ือสารจะเกิดข้ึนอีกคร้ังภายหลังจากท่ีสมาชิกครอบครัวกลับมาพบเจอกนั 
และทํากิจวัตรหรือกิจกรรมตางๆภายในบาน เชน ทานขาวเย็น ดูทีวี ทํางานบาน ทําการบาน ทํางาน 
เปนตน ดังนั้น การพูดคุยระหวางพอแมกับลูกในชวงเวลานี้จะเปนลักษณะการบอกเลาหรือ
สอบถามเก่ียวกับเร่ืองราวในชีวิตประจําวันและการใหความชวยเหลือแกกัน เชน แมถามลูกเกี่ยวกบั
เร่ืองการเรียน การเปนอยูท่ีโรงเรียน หรือเร่ืองอาหารการกิน พอชวยอธิบายการบานหรือรายงาน 
ใหลูก หรือในทางกลับกันลูกจะชวยพิมพงานใหพอ และระหวางลูกกับลูก การพูดคุยกันอาจจะเปน
ลักษณะนองใหพี่ชวยทําการบาน หาขอมูลทํารายงาน หรือพิมพงานให หรือพี่นองจะเลนเกมดวยกัน
หรืออาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเนื่องจากแยงกันเลนเกมหรือใชคอมพิวเตอร เปนตน  

อีกทั้ง ผลจากการสัมภาษณยังพบวาพอแมมีการอบรมส่ังสอนลูกในเร่ืองตางๆดวยการ 
พูดคุยตอหนากัน เชน สอนใหลูกรักพี่รักนอง ใหพี่นองพูดคุยกัน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน เปนตน 
รวมท้ัง พอแมจะหยิบยกตัวอยางจากส่ือตางๆ เชน การหลอกลวงทางอินเทอรเน็ต หรือขาว
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อาชญากรรมในโทรทัศน มาตักเตือนใหลูกระมัดระวังตัวเม่ือเดินทางไปไหนมาไหนนอกบาน หรือ
สอนลูกเร่ืองศีล ธรรมความดี เปนตน    

การสอบถามความคิดเห็นของพอแมเกีย่วกบัรูปแบบการส่ือสารในครอบครัวก็พบวา 
พอแมจะใหความสําคัญกับการส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตามากกวาแบบผานเทคโนโลยี
ส่ือใหม โดยเห็นวาการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตาทําใหพอแมสามารถสังเกตสีหนาหรือปฏิกิริยา
ของลูกได และชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถรับรูไดถึงความใกลชิด ความอบอุนใจ และความ
เขาใจกันอยางแทจริง  
   “ผมชอบพูดคุยตอหนามากกวา ผมเห็นวามือถือทําใหไมเห็นหนาลูก ไมรู 

อารมณของเขา”(ปญญา ล้ิมกวีรัตนวาที, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553) 
 
 “ก็มีบางท่ีบางคร้ังรูสึกหางเหินเพราะไมไดอยูใกลกัน การคุยเห็นหนากัน 
จึงดีกวาเพราะไดเหน็สีหนาดวย” (สุภาภรณ ทองธุลี, สัมภาษณ, 4 กันยายน 2553) 

 
การส่ือสารในครอบครัวแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

แมวาพอแมจะใหความสําคัญกับการส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตา แตเนื่องจาก 
สภาพทางสังคมท่ีแออัดและไมปลอดภัย ประกอบกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีชวยใหการ
ติดตอส่ือสารเกิดความสะดวกรวดเร็ว ทําใหเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือเขามามี
บทบาทตอการส่ือสารระหวางพอแมกับลูกในบางเวลาหรือโอกาส ดังนี้ 

ในชวงเย็นภายหลังจากเลิกงาน พอแมจะใชโทรศัพทมือถือโทรหาลูกเพื่อวัตถุประสงค 
ตางๆ ไดแก ตามตัวลูกใหกลับบานตรงเวลา นัดหมายเวลาหรือสถานท่ีท่ีพอแมจะไปรับท่ีโรงเรียน
หรือท่ีจะไปพบเจอเพื่อเดินทางกลับบานพรอมกัน และไหววานใหลูกไปทําธุระใหกอนเขาบาน 
เชน ใหไปซ้ือของท่ีรานคา ใหแวะซ้ืออาหารท่ีตลาด เปนตน  

นอกเหนอืจากการพดูคุยกนัตามปกติ ผลจากการสัมภาษณยงัพบวาพอแมเห็นความจําเปน 
ใชโทรศัพทมือถือเพ่ือการติดตอส่ือสารกับลูกเม่ือเกิดเหตุเรงดวน  

“บางวันแมหาของในบานไมเจอ ก็ตองโทรถามเขาวาของอยูท่ีไหนหรือ
เขาวางของไวท่ีไหนในบาน” (สุมาลี โตะอาจ, สัมภาษณ, 4 กันยายน 2553) 

 
สวนครอบครัวท่ีพอแมตองออกไปขายของตามตลาดนัด การส่ือสารผานโทรศัพทมือถือ 

ชวยใหพอแมสามารถติดตอพูดคุยกับลูกไดทุกท่ีทุกเวลา    

DPU



      

 

107 

 

“เพราะผมตองคาขาย บางทีผมก็จะโทรบอกใหลูกสาวไปทําธุระแทนผมหนอย 
เชน ไปรับนองท่ีโรงเรียน ไปซ้ือของให เปนตน” (ชัยณรงค วรวิชญาวิวัฒน, 
สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 

 
“เพราะพ่ีตองออกมาขายของต้ังแตตีส่ี ตอนเชาพี่ก็ตองใชมือถือโทรหาลูก

เพ่ือเช็คดูวาเขาไปโรงเรียนกันหรือยัง” (แกวกัลญา พันธะสา, สัมภาษณ, 6 กันยายน 
2553) 
 

เชนเดียวกับครอบครัวท่ีพอแมทํางานเปนกะโดยเฉพาะกะเย็น แมวาพอแมจะไมสามารถ 
อยูพูดคุยกับลูกไดท่ีบาน แตพอแมก็ยังสามารถติดตอส่ือสารกับลูกผานโทรศัพทมือถือขณะท่ีตางคน
ตางอยูกันคนละท่ี 

“กับแม บางทีจะเขางานกะเย็น ก็ตองคุยกันทางโทรศัพทมือถือ แมก็จะ
ถามเคาวาอยูไหน ทําอะไร กินขาวยัง” (ปญญา ล้ิมกวีรัตนวาที, สัมภาษณ, 3 
กันยายน 2553) 

 
เม่ือสอบถามพอแมถึงความบอยคร้ังในการส่ือสารกับลูกผานโทรศัพทมือถือ ผลจาก 

การสัมภาษณพบวาพอแมมีการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับลูกสาวมากกวาลูกชาย เนื่องจากพอแม
จะเปนหวงลูกสาวมากกวาลูกชาย  

“แมจะโทรหาลูกสาวมากกวาลูกชายเพราะเขาเปนผูหญิงและเปนชวงหวั
เล้ียวหวัตอของเขาก็ตองคุยกบัเขาบอยๆ หรือบางทีเขาอยูบานคนเดยีว แมเปนหวง
ก็จะโทรหาเขาเพื่อเตือนลูกวาอยาไปเปดประตูใหใคร” (สุภาภรณ ทองธุลี, สัมภาษณ, 
4 กันยายน 2553) 

 
เม่ือสอบถามพอแมเกีย่วกับวธีิการส่ือสารกับลูกผานโทรศัพทมือถือ ผลจากการศึกษา 

พบวาวิธีการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือที่พอแมจะใชเปนสวนใหญคือการพูดคุยกันโดยตรง เนื่องจาก
เปนวิธีการส่ือสารท่ีงายและสะดวกรวดเร็ว และทําใหพอแมสามารถไดยินเสียงลูก และเม่ือสอบถาม
พอแมเกีย่วกับการรับ-สงขอความกัน ผลจากการศึกษากพ็บวาพอแมไมชอบท่ีจะรับ-สงขอความกบั
ลูก เนื่องจากเห็นวาเปนเร่ืองท่ียุงยาก และพอแมไมถนัดพิมพหรือกดขอความบนโทรศัพท  
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แมวาพอแมจะมีการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับบุคคลอ่ืนภายนอกครอบครัว เชน  
เพื่อน และเพ่ือนรวมงาน เพื่อการติดตอประสานงานเร่ืองธุระการงานและการขอหรือใหความชวยเหลือ
ตาง  ๆแตผลจากการสัมภาษณพบวาพอแมก็ยงัคงมีการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสมาชิกในครอบครัว
มากกวากับบุคคลอ่ืน 
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสงผลตอการส่ือสารในครอบครัว 

สวนเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทคอมพิวเตอร แมวาสมาชิกครอบครัวจะมีการใช 
คอมพิวเตอรพีซีและคอมพิวเตอรโนตบุค แตผลจากการศึกษาพบวาโดยภาพรวมส่ือใหมประเภท
คอมพิวเตอรกลับไมคอยมีบทบาทตอการส่ือสารในครอบครัวหรือกอใหเกิดการพูดคุยกันระหวาง
สมาชิกครอบครัว ท้ังนี้ เกิดจากสาเหตุตางๆ ไดแก ประการแรก พอแมบางคนใชคอมพิวเตอรไมเปน 
ประการท่ีสอง แมวาพอแมจะใชคอมพิวเตอรเปน แตก็ไมเกิดการใชคอมพิวเตอรกับลูก แตจะตางคน
ตางใชหรือมีคอมพิวเตอรโนตบุคใชสวนตัว ประการท่ีสาม แมวาบางคร้ังพอแมจะเกิดการใช
คอมพิวเตอรกับลูก แตก็เปนเพียงเรื่องเล็กๆนอยๆ เชน แมใหลูกเปดละครยอนหลังใหดู พอใหลูก
หาขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวให เปนตน ประการสุดทาย แมวาผลจากการสัมภาษณจะพบวา
พอแมบางคนก็มีความพยายามท่ีจะส่ือสารกับสมาชิกครอบครัวโดยการสงอีเมลหรือสงขอความบน
โทรศัพทมือถือ แตสมาชิกครอบครัวไมเกิดปฏิกิริยาโตตอบใดๆ ทําใหการส่ือสารจึงเกิดข้ึนเพียง
ทางเดียวเทานั้น  

“หากคุณแมตองการแสดงออกถึงความใกลชิดสนิทสนม คุณแมจะใชวธีิการ
สงขอความบนมือถือและสงเมลท่ีมีความหมายดีๆใหกบัคนในครอบครัวอาน”  
(จิราพร ศุภเมธีกูลวัฒน, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2553) 

 
  “แฟนผมจะชอบสงขอมูลท่ีเขาสงตอๆกันมาใหผมอาน เชน เร่ืองทําบุญ  

เร่ืองเลาท่ีใหขอคิดเตือนใจ” (จักรา ราชฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 19 มกราคม 2554) 
 

อีกทั้ง จากท่ีเดก็และเยาวชนบางคนมีพฤติกรรมติดคอมพิวเตอร โดยจะน่ังเลนเกม 
ออนไลน หรือเขาอินเทอรเน็ต หรือพูดคุยทางออนไลนกับเพื่อน จะนํามาสูผลในเชิงลบตอการส่ือสาร
ในครอบครัว หรือกอใหเกิดการพูดคุยระหวางพอแมกับลูกในทางลบมากกวาทางบวก ดังเชนผล
จากการสัมภาษณท่ีพบวาจากท่ีพอแมมีการวากลาวตักเตือนหรือพูดบนกับลูกเร่ืองการเลนเกมหรือ
การใชคอมพิวเตอรในทางท่ีไมเหมาะสม ลูกจะเกิดการโตแยงหรือถกเถียงพอแม   
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     4.1.3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
    การศึกษาเกีย่วกบักฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมแบงออกเปนความคิดเห็น
ตอกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว และการมีกฎระเบียบแบบแผนการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว อันไดแก การควบคุมดแูล การใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหเหมาะสม 
การจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหม การเรียนรูการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมรวมกนั 
และการใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกนั 
 

ตารางท่ี 4.14  จํานวนและรอยละของพอแมจําแนกตามความคิดเห็นตอกฎระเบยีบแบบแผนการใช 
         เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ความคิดเห็น รวม 
กฎระเบียบแบบแผน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย (คน) รอยละ 
จํานวน 195 7 พอแมหรือผูปกครองตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแล

การใชเทคโนโลยีสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม รอยละ 96.5 3.5 
202 100.0 

จํานวน 186 16 พอแมหรือผูปกครองตองจํากัดเวลาหรือขอบเขต 
การใชเทคโนโลยีสื่อใหมของลูก รอยละ 92.1 7.9 

202 
 

100.0 
 

จํานวน 194 8 สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชเทคโนโลยี 
สื่อใหมรวมกัน รอยละ 96.0 4.0 

202 
 

100.0 
 

จํานวนสมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใช
เทคโนโลยีสื่อใหมตอกัน รอยละ

197 
97.5 

5 
2.5 

202 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.14 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอกฎระเบียบแบบแผนการใช 

เทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัวพบวาพอแมสวนใหญเห็นดวยกับกฎระเบียบแบบแผนดังกลาว 
อันไดแก สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน คิดเปนรอยละ 97.5 
พอแมหรือผูปกครองตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัว
ใหเหมาะสม รอยละ 96.5 สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน รอยละ 96.0 
และพอแมหรือผูปกครองตองจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัว 
รอยละ 92.1 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.15  จํานวนและรอยละของพอแมจําแนกตามการมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลย ี
         ส่ือใหมในครอบครัว 

การมีอยูใน
ครอบครัว 

รวม 
กฎระเบียบแบบแผน 

มี ไมมี (คน) รอยละ 
จํานวน 194 8 พอแมหรือผูปกครองตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแล 

การใชเทคโนโลยีสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม รอยละ 96.0 4.0 
202 

 
100.0 

 
จํานวน 174 28 พอแมหรือผูปกครองตองจํากัดเวลาหรือขอบเขต 

การใชเทคโนโลยีสื่อใหมของลูก รอยละ 86.1 13.9 
202 

 
100.0 

 
จํานวน 185 17 สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชเทคโนโลยี 

สื่อใหมรวมกัน รอยละ 91.8 8.4 
202 

 
100.0 

 
จํานวนสมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใช

เทคโนโลยีสื่อใหมตอกัน รอยละ
187 
92.6 

15 
7.4 

202 100.0 

 
สอดคลองกับตารางท่ี 4.14 ผลจากการศึกษาก็พบการมีกฎระเบียบแบบแผนการใช 

เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของผูตอบแบบสอบ ไดแก พอแมหรือผูปกครองมีการกํากับ ควบคุม 
ดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัวใหเหมาะสม คิดเปนรอยละ 96.0 สมาชิก
ครอบครัวมีการใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน รอยละ 92.6 สมาชิกครอบครัวมีการ
เรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน รอยละ 91.6 และพอแมหรือผูปกครองมีการจํากัดเวลาหรือ
ขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัว รอยละ 86.1 ตามลําดับ (รายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 4.15) 

อีกทั้ง ผลจากการสํารวจก็พบความคิดเหน็อ่ืนๆของพอแมเกี่ยวกับกฎระเบียบแบบแผน  
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว อันไดแก พอแมหรือผูปกครองตองคอยสังเกตพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัว พอแมหรือผูปกครองตองใหคําแนะนําสมาชิก
ครอบครัวในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางเหมาะสม และพอแมหรือผูปกครองตองคัดกรองถึง
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีส่ือใหมตอวัยของสมาชิกครอบครัว 
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นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณพบวิธีการตางๆท่ีพอแมใชควบคุมดูแลใหเดก็ 
และเยาวชนเกิดความมีระเบยีบวนิัยในการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมใหเหมาะสม  
 
กฎระเบียบแบบแผนการใชโทรศัพท 

สวนโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทคอมพิวเตอร เนื่องจากพอแมอยากใหลูกเรียนรูถึง 
ขอบเขตการใชโทรศัพท และเพื่อเปนการจํากัดคาโทรศัพทของลูก พอแมสวนใหญจึงใหลูก
รับผิดชอบคาโทรศัพทของตนเอง ซ่ึงเงินคาโทรศัพทนี้จะเปนเงินคาอาหารหรือคาขนมท่ีพอแมให
ลูกเปนรายวันหรือรายสัปดาห 

จากท่ีในบางครอบครัว ลูกคอนขางดื้อหรือเกเร พอแมจึงตองควบคุมดแูลลูกอยางเขมงวด  
โดยเอาโทรศัพทมือถือของลูกมาเปดดูขอมูลตางๆ เชน ลูกโทรศัพทหาใครบาง มีใครโทรศัพทหา
ลูกบาง ในโทรศัพทมือถือของลูกมีเงินคาโทรศัพทกี่บาท ลูกพูดคุยทางโทรศัพทนานแคไหน เปนตน 
และหากลูกแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม พอแมก็จะใชวิธีการพูดตักเตือนหรือลงโทษเพื่อลูกจะได
ไมทําพฤติกรรมเชนนั้นอีก  

“ลูกมันเคยขโมยเงินพี่ บางคร้ังพี่ก็เลยตองเอามือถือของลูกมาเช็คดวูามีคา
โทรเทาไหร ใชโทรตอนไหน หรือใชโทรกับใครบาง และก็มีท่ีพีจ่ะไมใหลูกใช
โทรศัพทมือถือเปนเวลาหนึง่สัปดาหหากลูกหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธที่จะรับสายเวลา
พอแมโทรติดตามตัว” (แกวกัลญา พันธะสา, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 

 
กฎระเบียบแบบแผนการใชคอมพิวเตอร 

จากท่ีเดก็และเยาวชนสวนใหญจะใชเวลาอยูกับคอมพวิเตอรเพื่อความบันเทิง เชน เลน 
เกม ทองอินเทอรเน็ต และดูคลิปวีดิโอ พอแมจึงใชวิธีการตางๆเพ่ือปองกันไมใหลูกใชคอมพิวเตอร
ไปในทางท่ีไมเหมาะสม เชน กําหนดวันหรือชวงเวลาการใชคอมพิวเตอรแตละวนั คอยสอดสอง
พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรของลูกอยางใกลชิด และช้ีใหลูกเหน็ขอดขีอเสียของการใชคอมพิวเตอร
โดยหยิบยกเหตุผล  

“พี่จะตั้งกฎไววาหากเปนวันธรรมดา จะไมใหลูกใชยกเวนมีงานตองทํา 
และหากเปนวันเสาร-อาทิตย ก็จะใหเลนวันละ 2 ช่ัวโมง” (แกวกัลญา พันธะสา, 
สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 
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“ผมใหลูกใชคอมพิวเตอรอยูในสายตาผม ลูกตองบอกหรือขออนุญาตผม
กอนใชคอมพิวเตอรทุกคร้ัง หากผมไมอยูบาน ลูกก็ตองโทรบอกผมกอนวาจะใช
คอมพิวเตอรหรือไมก็ตองบอกผมกอนลวงหนา และบางทีหากผมเห็นวาลูกใช
คอมพิวเตอรนอกเร่ืองแลว ผมก็จะบอกใหเขาเขาเร่ืองงานไดแลว และใหเหตุผล
กับเขาวาเปลืองไฟ” (ชัยณรงค วรวิชญาวิวัฒน, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 
 

“คุณแมจะใหลูกใชคอมพิวเตอรอยางมีเหตุมีผล โดยจะบอกเขาวาลูกเห็น
ขาวไหมท่ีเด็กเลนคอมพิวเตอรเยอะเกินไปและเกิดผลเสียอะไรข้ึนบาง เพื่อใหเขา
เรียนรูท่ีจะใชในทางท่ีถูกตอง” (จิราพร ศุภเมธีกูลวัฒน, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2553) 

 
ในครอบครัวท่ีพอแมตองออกไปขายของตามตลาดนัดต้ังแตเชาจรดเยน็ พอแมจะใชวิธีการ 

เก็บอุปกรณคอมพิวเตอร เชน เมาส และคียบอรด ไวในหองนอนของตัวเองเพื่อปองกันไมใหลูกใช
คอมพิวเตอรตามลําพังท่ีบานจนกวาพอแมจะกลับถึงบาน  

 “กอนหนานั้น พี่จะเก็บเมาสแตลูกมันก็ยังเลนคอมไดอยูเพราะมันมีคียบอรด  
ตอนนี้พี่ก็เลยเก็บคียบอรดไว มันเลนไมไดแนนอน” (แกวกัลญา พันธะสา, สัมภาษณ, 
6 กันยายน 2553) 

 
จากท่ีพอแมมีการตั้งกฎระเบียบแบบแผนดังกลาวภายในบาน ผลจากการสัมภาษณพบวา 

เด็กและเยาวชนจะเกิดปฏิกิริยาโตตอบหรือแสดงทาทีตางๆกับพอแม เชน งอน ไมพูดจา แสดง
อารมณหงุดหงิดใสพอแม ถกเถียง ไมเช่ือฟงหรือรับฟงพอแม เดินหนีออกนอกบานไป เปนตน  
 
การไมมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

จากท่ีในครอบครัวสวนใหญจะมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดังกลาว 
ขางตน ผลจากการสัมภาษณก็พบวาในบางครอบครัว พอแมไมมีการตั้งกฎระเบียบแบบแผนใดๆ 
แตจะใหลูกใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางเปนอิสระภายในบาน เชน ใหใชคอมพิวเตอรโนตบุคใน
หองนอน ไมจํากัดคาโทรศัพท ไมกําหนดเวลาใชคอมพิวเตอร ปลอยใหเลนคอมพิวเตอรตลอดท้ังวัน 
เปนตน ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมสวนหนึ่งใหความไววางใจลูก ขณะท่ีอีกสวนหนึ่งเห็นวาเปนวิธีหนึ่งท่ี
จะทําใหลูกอยูติดบาน  
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“แมคิดวาลูกโตพอแลว อยางโนตบุคท่ีเอาไวในหองนอนลูก แมก็เช่ือใจ
วาลูกรูอะไรเหมาะสมหรือไมเหมาะสม” (สุภาภรณ ทองธุลี, สัมภาษณ, 4 
กันยายน 2553) 

 
“หากผมไมใหลูกเลนคอมพิวเตอรในบาน ผมก็จะไมรูวาเขาไปเลนท่ีไหน

นอกบาน ผมก็เลยคิดวาปลอยใหเขาเลนอยูในบานจะดีกวา” (จักรา ราชฤทธ์ิ, 
สัมภาษณ, 2 กันยายน 2553) 

 
    4.1.3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
    การศึกษาเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคของพอแมหรือผูปกครองในการสื่อสารผาน

เทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
       1)  ปญหาหรืออุปสรรคของพอแมหรือผูปกครองและการแกไข 

     2)  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวและการแกไข 
  

     1)  ปญหาหรืออุปสรรคของพอแมหรือผูปกครองและการแกไข 
          จากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 202 คน ผลจากการศึกษาพบวามีพอแม 

จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 37.6 ประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม โดย
สามารถแบงออกเปนพอ จํานวน 36 คน รอยละ 35.6 และแม จํานวน 40 คน รอยละ 39.6 
(รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.16) 

 
ตารางท่ี 4.16  จํานวนและรอยละของพอแมท่ีประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ประสบปญหา ไมประสบปญหา รวม  
สมาชิกครอบครัว (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

พอ 
แม 

36 
40 

35.6 
39.6 

65 
61 

64.4 
60.4 

101 
101 

100.0 
100.0 

รวม 76 37.6 126 62.4 202 100.0 
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ตารางท่ี 4.17  จํานวนและรอยละของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมประสบปญหา 

ท่ีประสบปญหา ท่ีไมประสบปญหา รวม  
ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

โทรศัพทมือถือ 61 80.3 15 19.7 76 100.0 
 คอมพิวเตอรพีซี 30 39.5 46 60.5 76 100.0 

23 30.3 53 69.7 76 100.0  คอมพิวเตอรโนตบุค 
 คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

3 
4 

3.9 
5.3 

73 
72 

96.1 
94.7 

76 
76 

100.0 
100.0 

 

จากตารางท่ี 4.17 ผลจากการศึกษาพบวาประเภทเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมประสบ 
ปญหามากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 80.3 รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี รอยละ 
39.5 คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 30.3 โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 5.3 
และคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 3.9 ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4.18  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับปญหาของ 
         พอแมในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหม 

ระดับปญหา 
ปญหา 

มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมพบ
ปญหา 

Mean S.D. 
ระดับ
ปญหา 

ลําดับท่ี 

จํานวน 15 21 28 5 7 2.42 1.15 มาก 3 ไมชอบสื่อสารผาน 
สื่อใหม รอยละ 19.7 27.6 36.8 6.6 9.2     

จํานวน 16 20 29 6 5 2.47 1.11 มาก 2 ใชสื่อใหมไมเปน 
รอยละ 21.1 26.3 38.2 7.9 6.6     
จํานวน 16 22 29 9 - 2.59 0.95 มาก 1 ไมคุนเคยกับ 

การสื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 21.1 28.9 38.2 11.8 -     
จํานวน 7 16 21 15 17 1.75 1.27 นอย 5 หลีกเล่ียงที่จะสื่อสาร

ผานสื่อใหม รอยละ 9.2 21.1 27.6 19.7 22.4     
จํานวน        7 16   18            18 17 1.71 1.28 นอย 6 ไมกลาแสดงออกผาน 

สื่อใหม รอยละ 9.2 21.1 23.7     23.7     22.4     
จํานวน 7 21 21 9 18 1.86 1.30 นอย 4 รูสึกถึงชองวางใน 

การสื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 9.2 27.6 27.6 11.8 23.7     
จํานวน 7 16 16 15 22 1.61 1.34 นอย 7 รูสึกขัดเขินใน 

การสื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 9.2 21.1 21.1 19.7 28.9     
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จากตารางท่ี 4.18 ผลจากการศึกษาพบปญหาท่ีพอแมจะประสบอยางมาก ไดแก ไม 
คุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=2.59) ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน (Mean=2.47) 
ไมชอบส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=.2.42) ตามลําดับ 

สวนปญหาท่ีพอแมจะประสบนอย ไดแก รูสึกถึงชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยี 
ส่ือใหม (Mean=1.86) หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.75) ไมกลาแสดงออก
ผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.71) และรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.61) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.19  จํานวนและรอยละของแนวทางท่ีสมาชิกครอบครัวใชแกไขปญหาของพอแม  

ใช ไมใช รวม 
แนวทางแกไขปญหา 

(คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 
ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม  
บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเหน็หนากัน 

56 
53 
19 

73.7 
69.7 
25.0 

20 
23 
57 

26.3 
30.3 
75.0 

76 
76 
76 

100.0 
100.0 
100.0 

ใชส่ือใหมกับคุณเทาท่ีจําเปน      
ใชส่ือใหมกับคุณมากยิง่ข้ึน  
ไมไดชวยแกไขปญหา  

30 
24 
4 

39.5 
31.6 
5.3 

46 
52 
72 

60.5 
68.4 
94.7 

76 
76 
76 

100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลจากการศึกษาพบแนวทางที่สมาชิกในครอบครัวใชแกไขปญหาของ 

พอแมในการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก ช้ีใหพอแมเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหม รอยละ 73.7 บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหมใหกับพอแม รอยละ 69.7 ใช
เทคโนโลยีส่ือใหมกับพอแมเทาที่จําเปน รอยละ 39.5 ใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับพอแมใหมากยิ่งข้ึน 
รอยละ 31.6 เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา รอยละ 25.0 และไมไดชวยแกไข
ปญหา รอยละ 5.3 ตามลําดับ 
 

             2)  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวและการแกไข 
           จากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 202 คน ผลจากการศึกษาพบวามีพอแม 

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.2 ท่ีประสบกับปญหาของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสาร
ผานเทคโนโลยีส่ือใหมโดยสามารถแบงออกเปนพอ จํานวน 25 คน รอยละ 24.8 และแม จํานวน 30 คน 
รอยละ 29.7  (รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20  จํานวนและรอยละของพอแมท่ีพบปญหาของสมาชิกในครอบครัว 

ประสบปญหา ไมประสบปญหา รวม  
สมาชิกครอบครัว (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

พอ 
แม 

25 
30 

24.8 
29.7 

76 
71 

75.2 
70.3 

101 
101 

100.0 
100.0 

รวม 55 27.2 147 72.8 202 100.0 
 

ตารางท่ี 4.21  จํานวนและรอยละของสมาชิกครอบครัวท่ีพอแมพบปญหา 

พบปญหา ไมพบปญหา รวม  
สมาชิกครอบครัว (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

สามี ภรรยา 
ลูกชาย 
ลูกสาว 

31 
15 
18 

56.4 
27.3 
32.7 

24 
40 
37 

43.6 
72.7 
67.3 

55 
55 
55 

100.0 
100.0 
100.0 

 

จากตารางท่ี 4.21 สมาชิกในครอบครัวท่ีพอแมพบปญหามากท่ีสุดคือสามีหรือภรรยา  
คิดเปนรอยละ 56.4 รองลงมา ไดแก ลูกสาว รอยละ 32.7 และลูกชาย รอยละ 27.3 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.22  จํานวนและรอยละของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกครอบครัวประสบปญหา 

ที่ประสบปญหา ที่ไมประสบปญหา รวม  
ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

โทรศัพทมือถือ 44 80.0 11 20.0 55 100.0 
คอมพิวเตอรพซีี 16 29.1 39 70.9 55 100.0 

13 23.6 42 76.4 55 100.0 คอมพิวเตอรโนตบุค 
คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

2 
4 

3.6 
7.3 

53 
51 

96.4 
92.7 

55 
55 

100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.22 พอแมพบวาประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกในครอบครัวจะ 

ประสบปญหามากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพซีี 
รอยละ 29.1 คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 23.6 โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 
7.3 และคอมพวิเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 3.6 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.23  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับปญหาของ 
         สมาชิกครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ระดับปญหา 
ปญหา 

มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมพบ
ปญหา 

Mean S.D. 
ระดับ
ปญหา 

ลําดับท่ี 

จํานวน 10 17 17 5 6 2.36 1.20 นอย 3 ไมชอบสื่อสารผาน 
สื่อใหม รอยละ 18.2 30.9 30.9 9.1 10.9     

จํานวน 11 12 22 7 3 2.38 1.11 นอย 2 ใชสื่อใหมไมเปน 
รอยละ 20.0 21.8 40.0 12.7 5.5     
จํานวน 8 21 20 5 1 2.54 0.91 มาก 1 ไมคุนเคยกับ 

การสื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 14.5 38.2 36.4 9.1 1.8     
จํานวน 5 14 14 13 9 1.87 1.23 นอย 4 หลีกเล่ียงที่จะสื่อสาร

ผานสื่อใหม รอยละ 9.1 25.5 25.5 23.6 16.4     
จํานวน        6 7  18       11   13 1.67 1.27 นอย 5 ไมกลาแสดงออกผาน

สื่อใหม รอยละ 10.9 12.7 32.7   20.0    23.6     
จํานวน 7 11 16 10 11 1.87 1.30 นอย 4 รูสึกถึงชองวางใน 

การสื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 12.7 20.0 29.1 18.2 20.0     
จํานวน 3 10 18 7 17 1.54 1.25 นอยที่สุด 6 รูสึกขัดเขินใน 

การสื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 5.5 18.2 32.7 12.7 30.9     

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลจากการศึกษาพบวาปญหาท่ีสมาชิกในครอบครัวจะประสบอยางมาก 

คือไมคุนเคยกบัการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหม (Mean=2.54)  
ปญหาที่สมาชิกในครอบครัวประสบนอย ไดแก ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน (Mean=2.38)  

ไมชอบส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=2.36) หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
(Mean=1.87) รูสึกถึงชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.87) และไมกลาแสดงออก
ผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.67) ตามลําดับ 

สวนปญหาท่ีสมาชิกในครอบครัวประสบนอยท่ีสุดคือรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผาน 
เทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.54)  
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ตารางท่ี 4.24  จํานวนและรอยละของแนวทางท่ีพอแมใชแกไขปญหาของสมาชิกครอบครัว  

ใช ไมใช รวม 
แนวทางแกไขปญหา 

(คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 
ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชสื่อใหม  
บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานสื่อใหม        
เปลี่ยนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากัน 

34 
43 
18 

61.8 
78.2 
32.7 

21 
12 
37 

38.2 
21.8 
67.3 

55 
55 
55 

100.0 
100.0 
100.0 

ใชสื่อใหมกับสมาชิกครอบครัวเทาท่ีจําเปนใช
สื่อใหมกับสมาชิกครอบครัวมากยิ่งข้ึน  
ไมไดชวยแกไขปญหา  

26 
14 
1 

47.3 
25.5 
1.8 

29 
41 
54 

52.7 
74.5 
98.2 

55 
55 
55 

100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลจากการศึกษาพบแนวทางท่ีพอแมใชแกไขปญหาของสมาชิกใน 

ครอบครัว ไดแก บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหมใหกับสมาชิกครอบครัว คิดเปน
รอยละ 78.2 ช้ีใหสมาชิกครอบครัวเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม รอยละ 61.8 ใช
เทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวเทาท่ีจําเปน รอยละ 47.3 เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบ
เห็นหนาคาตา รอยละ 32.7 ใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกใหมากย่ิงข้ึน รอยละ 25.5 และไมได
ชวยแกไขปญหา รอยละ 1.8 ตามลําดับ 

 
นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณพบปญหาหลักของพอแมในการใชเทคโนโลย ี

ส่ือใหมดังนี ้
 
ความไมคุนเคยในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

จากท่ีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยูรวมกนัและเจอกนัอยูทุกวัน ผลจากการศึกษาจึงพบวา 
การส่ือสารผานโทรศัพทมือถือระหวางพอแมกับลูกจะใชชวงเวลาส้ันๆโดยเนนไปที่วัตถุประสงค
ของการพูดคุย ท้ังนี้ ผลจากการสัมภาษณพบวาพอแมสวนใหญจะไมคุนเคยหรือไมชอบพูดคุยกับลูก
ผานโทรศัพทมือถือเนื่องจากไมสามารถมองเห็นหนาลูกและไมสามารถรับรูไดถึงอารมณ 
ความรูสึก หรือปฏิกิริยาของลูกอยางแทจริง 

อีกทั้ง แมวาผลจากการสอบถามจะพบวาพอแมบางคนสามารถรับ-สงขอความทาง 
โทรศัพทมือถือได แตพอแมก็ไมคุนเคยกับวิธีการส่ือสารนี้โดยเห็นวาเปนเร่ืองยุงยากและชากวาการ
พูดคุยกนัโดยตรง        
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จากท่ีพอแมสวนหนึ่งจะมีคอมพิวเตอรโนตบุคใชสวนตัว ผลจากการศกึษาพบวาพอแม 
กลุมนี้จะไมเกดิการใชคอมพิวเตอรดวยกันกับลูกเนื่องจากมีวัตถุประสงคในการใชท่ีแตกตางกัน  

 “ท่ีผมไมใชคอมกับลูกเพราะวยัเราตางกนั จุดมุงหมายจึงตางกัน ความ 
สนใจตางกนั” (จักรา ราชฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2554) 

 
  “ผมเห็นวาลูกตองแบงกันใชอยูแลว จึงไมอยากเขาไปแทรกเขา และ 

เพราะสุขภาพและเร่ืองปวดตาดวยท่ีทําใหผมไมใชท่ีบาน ผมตองการพักสายตา”  
(ปญญา ล้ิมกวรัีตนวาที, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2554) 

 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

ผลจากการสัมภาษณพบวานอกจากการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือการโทรเขา-ออก พอแม 
สวนใหญไมสามารถใชโทรศัพทมือถือเพือ่วัตถุประสงคอ่ืนๆได เชน การรับ-สงขอความ ท้ังนี้ พอแม
เห็นวาเนื่องจากความซับซอนของปุมกดและคําส่ังในการใชโทรศัพทมือถือ ประกอบกับ พอแมก็
ไมถนัดพิมพขอความบนโทรศัพท  

สวนคอมพิวเตอร ผลจากการศึกษาพบวาพอแมจะประสบปญหาใชคอมพิวเตอรไมเปน  
โดยพอแมจะใหลูกชวยคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตให (เชน สมุนไพร และสถานที่ทองเท่ียว) 
พิมพงานบางอยางให (เชน รายการอาหาร) และเปดหนังหรือละครให  

การสอบถามเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหาพบวา แมวาลูกจะพยายามบอกหรืออธิบาย 
วิธีการใชงานคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือใหกับพอแม แตพอแมก็ปฎิเสธที่จะรับรูหรือเรียนรู
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมโดยการหยิบยกขออางตางๆ เชน กลัวทํางานของลูกในคอมพิวเตอรหาย 
อานคําส่ังไมรูเร่ือง อายุมากแลว หัวไมคอยดีแลว เปนตน   
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       4.1.4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
การศึกษาถึงผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน  

2 สวน ดังนี ้
      4.1.4.1  ผลทางดานการส่ือสาร 
      4.1.4.2  ผลทางดานครอบครัว 

 
     4.1.4.1  ผลทางดานการส่ือสาร 

ตารางท่ี 4.25  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับผลของ 
         การส่ือสารในครอบครัวจากการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

ระดับ 
ผลกระทบ 

มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมเกิด 
ผลกระทบ 

Mean S.D. 
ระดับ

ผลกระทบ 
ลําดับท่ี 

จํานวน 48 77 33 9 35 2.46 1.36 มาก 1 การสื่อสารในครอบครัว
ผานสื่อใหมเปนชองทาง
รองจากการสื่อสารแบบ
เห็นหนาคาตา 

รอยละ 23.8 38.1 16.3 4.5 17.3     

จํานวน 28 69 55 18 32 2.21 1.25 นอย 6 การสื่อสารในครอบครัว
ผานสื่อใหมไมแตกตาง 
ไปจากการสื่อสารแบบ
เห็นหนาคาตา 

รอยละ 13.9 34.2 27.2 8.9 15.8     

จํานวน 33 71 48 10 40 2.23 1.34 นอย 5 การสื่อสารในครอบครัว
ผานสื่อใหมลดชองวาง
ทางการส่ือสารระหวาง
สมาชิกครอบครัว 

รอยละ 16.3 35.1 23.8 5.0 19.8     

จํานวน 42 70 44 9 37 2.35 1.35 นอย 2 การสื่อสารผานสื่อใหม
ชวยใหสมาชิกเกิดความ
เขาใจกันมากยิ่งขึ้น 

รอยละ 20.8 34.7 21.8 4.5 18.3     

จํานวน        46 66    41              9   40 2.34 1.40 นอย 3 การสื่อสารผานสื่อใหม
ชวยใหสมาชิกมีการพูดคุย
กันมากขึ้น 

รอยละ 22.8 32.7 20.3      4.5         19.8     

จํานวน 36 60 55 10   41 2.19 1.35 นอย 7 การสื่อสารผานสื่อใหม
ชวยใหสมาชิกกลา
แสดงออกมากยิ่งขึน้ 

รอยละ 17.8 29.7 27.2 5.0 20.3     

จํานวน 41 67 40 14  40 2.27 1.39 นอย 4 การสื่อสารผานสื่อใหม
ชวยใหสมาชิกมีอิสระใน
การสื่อสารหรือแสดงออก
มากยิ่งขึ้น 

รอยละ 20.3 32.2 19.8 6.9 19.8     
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จากตารางท่ี 4.25 ผลจากการศึกษาพบวาพอแมเห็นดวยอยางมากกับการสื่อสารใน 
ครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเปนชองทางรองจากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา (Mean=2.46)  

ผลจากการศึกษาก็พบผลกระทบอื่นๆที่เกิดข้ึนแตไมมากนักจากการส่ือสารผาน 
เทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก สมาชิกเกิดความเขาใจกนัมากยิ่งข้ึน (Mean=2.35) สมาชิกมีการพูดคุยกัน
มากข้ึน (Mean=2.34) สมาชิกมีอิสระในการส่ือสารหรือแสดงออกมากยิง่ข้ึน (Mean=2.27) ลดชองวาง
ทางการส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัว (Mean=2.23) ไมแตกตางไปจากการส่ือสารแบบเหน็หนา
คาตา (Mean=2.21) และสมาชิกกลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน (Mean=2.19) ตามลําดับ  
 

     4.1.4.2  ผลทางดานครอบครัว 
ตารางท่ี 4.26  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับผลท่ีเกิดข้ึน  

         กับสมาชิกครอบครัวจากการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ระดับ 
ผลกระทบ 

มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมเกิด 
ผลกระทบ 

Mean S.D. 
ระดับ

ผลกระทบ 
ลําดับท่ี 

จํานวน 70 80 26 5 21 2.85 1.22 มาก 1 สมาชิกเกิดการใชส่ือใหม
ดวยกันอยางมีความสุข รอยละ 34.7 39.6 12.9 2.5 10.4     

จํานวน 51 85 25 15 26 2.59 1.29 มาก 5 สมาชิกเกิดการใชส่ือใหม
ดวยกันอยางสรางสรรค รอยละ 25.2 42.1 12.4 7.4 12.9     

จํานวน 48 90 26 13 25 2.10 1.26 นอย 7 สมาชิกเกิดการเรียนรูการใช
ส่ือใหมรวมกัน รอยละ 23.8 44.6 12.9 6.4 12.4     

จํานวน 46 82 36 10 28 2.53 1.28 มาก 6 สมาชิกเกิดการแบงปน
ประสบการณรวมกัน รอยละ 22.8 40.6 17.8 5.0 13.9     

จํานวน       51 71   42          11 27 2.53 1.29 มาก 6 สมาชิกเกิดความใกลชิด 
สนิทสนมกันมากยิ่งข้ึน รอยละ 25.2 35.1 20.8      5.4        13.4     

จํานวน        60    79    31          7             25 2.70 1.27 มาก 3 สมาชิกมีความสัมพันธที่ด ี
ตอกันมากย่ิงข้ึน รอยละ     29.7  39.1 15.3        3.5 12.4     

จํานวน        51    93    21          7             30 2.63 1.30 มาก 4 สมาชิกเกิดการดแูลความ
ปลอดภัยในครอบครัวมาก
ย่ิงข้ึน 

รอยละ      25.2 46.0 10.4        3.5          14.9     

จํานวน 64 88 22 6 22 2.82 1.22 มาก 2 การดําเนินชีวิตของ
ครอบครัวมีความ
สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 

รอยละ 31.7 43.6 10.9 3.0 10.9 
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จากตารางท่ี 4.26 ผลจากการศึกษาพบวา จากท่ีสมาชิกมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหม สงผล 
กระทบอยางมากตอครอบครัวทางดานตางๆ ไดแก สมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหม
ดวยกันอยางมีความสุข (Mean=2.85) การดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
(Mean=2.82) สมาชิกครอบครัวเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันมากยิ่งข้ึน (Mean=2.70) สมาชิกเกิดการ
ดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากยิ่งข้ึน (Mean=2.63) สมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมดวยกันอยางสรางสรรค (Mean=2.59) สมาชิกครอบครัวเกิดการแบงปนประสบการณ
รวมกัน (Mean=2.53) และสมาชิกครอบครัวเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันมากยิ่งข้ึน ((Mean=2.53) 
ตามลําดับ 

อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาก็พบวาแมวาสมาชิกครอบครัวจะมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
แตสมาชิกครอบครัวเกิดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกันในระดับนอย (Mean=2.10)  

 
นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณยังพบความคิดเหน็ของพอแมเกีย่วกับบทบาท 

ของเทคโนโลยีส่ือใหม ดังนี ้
 
การเปนชองทางรองจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา 

นอกจากผลจากการสํารวจท่ีพบวา พอแมเห็นวาการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมเปน 
เพียงชองทางรองจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา ผลจากการสัมภาษณก็พบวาโดยภาพรวม
เทคโนโลยีส่ือใหมไมสงผลตอการส่ือสารและความสัมพันธภายในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน โดยพอแม
เห็นวาแมวาส่ือใหมจะกอใหเกิดการติดตอพูดคุยกันท่ีสะดวกและรวดเร็ว แตการท่ีสมาชิกมีการ
พูดคุยกันนั้นก็ไมไดกอใหเกิดความสัมพันธในครอบครัว ท้ังนี้ เนื่องจากความสัมพันธในครอบครัว
จะเกิดจากพอแมตองใหการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนอยางเอาใจใสเพื่อนํามาสูการเกิดความใกลชิดและ
ความเขาใจกันอยางแทจริง 

“มือถือทําใหคุยกันมากข้ึนแตก็ไมเกี่ยวกบัความสัมพันธความรูสึก เพราะ
มันข้ึนอยูกบัความเอาใจใสตอกันมากกวาการพูดคุยเพยีงอยางเดียว” (จักรา ราชฤทธ์ิ, 
สัมภาษณ, 19 มกราคม 2554) 

 
“มือถือมันไมสําคัญหรอกหากครอบครัวมีการพูดคุยกัน การไดเห็นไดทํา

ความเขาใจกันมันสําคัญกวา มือถือแคชวยยามจําเปนเทานั้น” (สมชาย กานตวิริโยกุล, 
สัมภาษณ, 5 กนัยายน 2553) 
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“เพราะครอบครัวเรามีอะไรก็จะคุยกัน มือถือไมมีผลตอการลดชองวางท่ี
ทําใหลูกกลาพูดคุยกับพอมากข้ึน” (ปญญา ล้ิมกวีรัตนวาที, สัมภาษณ, 9 มกราคม 
2554) 

 
จากท่ีพอแมเห็นวาเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในชวงวัยรุนจะไมชอบแสดงออกทางความรูสึก 

กับพอแมหรือไมชอบใหพอแมแสดงออกทางความรูสึกตอหนาพวกเขา พอแมจึงเห็นบทบาทของ
โทรศัพทมือถือในการเปนชองทางแสดงออกถึงความรักความหวงใยตอลูก    

  “มือถือเปนชองทางแสดงออกกับลูกมากข้ึน ก็จะบอกวาแมรักลูกนะ  
อยางกับนองบี พอบอกเขาตอหนา เขาก็จะยี้ แตเราก็คิดวาเพราะเขาเปนวัยรุนนะ 
เลยอาจจะเขินอายท่ีจะบอกรักแม” (สุภาภรณ ทองธุลี, สัมภาษณ, 29 มกราคม 
2554) 

 
การเปนเคร่ืองมือในการทําหนาท่ีของพอแม 

จากผลจากการสํารวจท่ีพบวาเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหการดําเนนิชีวติของครอบครัวมี 
ความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ผลจากการสัมภาษณจึงพบบทบาทของโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร
ตอการทําหนาท่ีของพอแม โดยเปนเครื่องมือชวยในการอบรมเล้ียงดู การใหความรูหรือการศึกษา 
และการดูแลความปลอดภัยของสมาชิกครอบครัว ดังเชน ผลจากการศึกษาที่พบวาโทรศัพทมือถือ
ชวยใหพอแมสามารถติดตอพูดคุยกับลูกเพื่อถามไถเร่ืองตางๆหรือเพื่อควบคุมดูแลลูกได ขณะท่ี
คอมพิวเตอรชวยใหเด็กและเยาวชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการศึกษาและ
การเรียนรูส่ิงใหมๆ    

แมวาพอแมจะประสบปญหาใชคอมพิวเตอรไมเปน แตผลจากการสัมภาษณกพ็บวา  
พอแมพยายามใชวิธีการตางๆเพื่อควบคุมดูแลใหลูกเกิดการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม เชน การ
สังเกต การเขาไปแทรกแซงการใช การเรียกรองความสนใจ เปนตน  

“พวกนี้เปรียบเสมือนอาหารที่ครอบครัวขาดไมได มันตองกิน ตองใชกัน
อยูทุกวนั” (สมพร โสภณอุดมสิน, สัมภาษณ, 21 มกราคม 2554) 

 
 “คอมเปนส่ิงจําเปนในเร่ืองเรียนของลูก เพราะง้ันเรากต็องคอยสังเกตลูก

เอาวาตอนนี้ไมดีแลวนะ เราตองเขาไปแทรกแซงเขา” (จักรา ราชฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 
19 มกราคม 2554) 
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“แมมีเทคนิคในการเรียกรองความสนใจจากลูกเพ่ือไมใหเขาอยูกับคอม
นานๆคนเดียว เชน เรียกลูกบอยๆ ใชบอยๆ ถามบอยๆ” (สมพร โสภณอุดมสิน, 
สัมภาษณ, 21 มกราคม 2554) 

 
การกอใหเกิดผลกระทบอ่ืนๆ 

นอกจากเทคโนโลยีส่ือใหมจะกอใหเกิดผลกระทบตางๆดังกลาวขางตนแลว ผลจากการ 
สัมภาษณยังพบวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมนํามาสูผลเสียอ่ืนๆตอสมาชิกครอบครัว ไดแก ทางดาน
สุขภาพ เชน คอมพิวเตอรทําใหสายตาส้ัน ปวดตา แสบตา สมองลาเนื่องจากพักผอนไมเพยีงพอ 
และหลังคอม โทรศัพทมือถือทําใหปวดหวัและเจ็บห ูและทางดานคาใชจายท่ีเพิม่ข้ึน เชน คาเช่ือมตอ
กับอินเทอรเนต็ คาโทรศัพท คาอุปกรณเสริม เปนตน 
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4.2  ผลการศึกษาของกลุมเดก็และเยาวชน  
       4.2.1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ผลจากการสํารวจเดก็และเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป จํานวน 201 คน สามารถสรุป 
ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ไดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4.27  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจากการสํารวจจําแนกตามลักษณะทาง 

         ประชากรและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

เพศ   
 หญิง 138 68.7 
 ชาย 63 31.3 

อายุ   
 11-12 ป 10 5.0 
 13-14 ป 37 18.4 
 15-16 ป 83 41.3 
 17-18 ป 71 35.3 

การศึกษา   
 มัธยมศึกษาตอนตน 52 25.9 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 144 71.6 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 2.5 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
 1 - 3 คน 60 29.9 
 4- 6 คน 
    7 คนขึ้นไป 

138 
3 

68.7 
1.5 

จํานวนพี่ชาย นองชาย 
    1 คน 
    2 คน 
    ไมมี 

 
92 
14 
95 

 
45.8 
7.0 
47.3 

จํานวนพี่สาว นองสาว 
   1 คน 
   2 คน 
   3 คน 
   ไมมี 

 
69 
21 
1 

110 

 
34.3 
10.4 
0.5 
54.7 
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ตารางท่ี 4.27 (ตอ)   

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

จํานวนเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว   

 ระหวาง 1 -3 เครื่อง 58 28.9 
 ระหวาง 4- 6 เครื่อง 
   7 เครื่องขึ้นไป 

104 
39 

51.7 
19.4 

 รวม 201 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.27 ผลจากการสํารวจเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป จํานวน 201 คน  

แบงออกเปนผูหญิง รอยละ 68.7 และผูชาย รอยละ 31.3 โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 15-16 ป คิดเปน
รอยละ 41.3 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก อายรุะหวาง 17-18 ป รอยละ 35.3 อายุระหวาง 13-14 ป รอยละ 
18.4 และอายุระหวาง 11-12 ป รอยละ 5.0 นอยท่ีสุด 

เด็กและเยาวชนสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด  
รอยละ 71.6 รองลงมา ไดแก มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 25.9 และประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รอยละ 2.5 ตามลําดับ  

ในครอบครัวของเด็กและเยาวชนสวนใหญมีสมาชิกอยูระหวาง 4-6 คน คิดเปนรอยละ  
68.7 มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ระหวาง 1-3 คน รอยละ 29.9 และ 7 คนข้ึนไป รอยละ 1.5 ตามลําดบั 

เด็กและเยาวชน รอยละ 47.3 เปนลูกชายคนเดียวในครอบครัว ขณะท่ีรอยละ 45.8 ของ 
เด็กและเยาวชนมีพี่ชายหรือนองชาย 1 คน และรอยละ 7.0 ของเด็กและเยาวชนมพีี่ชายหรือนองชาย 
2 คน  

เด็กและเยาวชน รอยละ 54.7 เปนลูกสาวคนเดียวในครอบครัว ขณะท่ีรอยละ 34.3 ของ 
เด็กและเยาวชนมีพี่สาวหรือนองสาว 1 คน และรอยละ 10.4 ของเด็กและเยาวชนมีพี่สาวหรือ
นองสาว 2 คน 

การสอบถามเกี่ยวกับจํานวนของเทคโนโลยีสื่อใหมพบวาในครัวเรือนสวนใหญมี 
เทคโนโลยีส่ือใหมอยูประมาณ 4-6 เคร่ือง มากท่ีสุด รอยละ 51.7 รองลงมา ไดแก ประมาณ 1-3 
เคร่ือง รอยละ 28.9 และประมาณ 7 เคร่ืองข้ึนไป รอยละ 19.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.28  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจําแนกตามการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม 

มี ไมมี รวม  
ประเภทเทคโนโลยีสื่อใหม (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

โทรศัพทมือถือ 199 99.0 2 1.0 201 100.0 
คอมพิวเตอรพีซี 146 72.6 55 27.4 201 100.0 

102 50.7 99 49.3 201 100.0 คอมพิวเตอรโนตบุค 
คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

20 
24 

10.0 
11.9 

181 
177 

91.0 
88.1 

201 
201 

100.0 
100.0 

 

จากตารางท่ี 4.28 การสํารวจพบประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน 
มากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 99.0 รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี รอยละ 72.6 และ
คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 50.7 สวนโทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอโฟน 
ปาลมโฟน พอคเก็ตพีซีโฟน สมารทโฟน) และคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอ 
ปาลม พอคเก็ตพีซี) การสํารวจพบวามีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คือรอยละ 11.9 และ 10.0 ตามลําดับ  
 

การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูศึกษาทําการสัมภาษณเดก็และเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป  
หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 20 คน ดังนี้   
 

ตารางท่ี 4.29  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจากการสัมภาษณจําแนกตามลักษณะทางประชากร 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

เพศ   
    หญิง 7 35.0 
    ชาย 13 65.0 

อายุ   
    11-12 ป 1 5.0 
    13-14 ป 7 35.0 
    15-16 ป 9 45.0 
    17-18 ป 3 15.0 

การศึกษา   
    มัธยมศึกษาตอนตน 11 55.0 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 40.0 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  1 5.0 

รวม 20 100.0 
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จากตารางท่ี 4.29 การสัมภาษณเด็กและเยาวชน จํานวน 20 คน แบงออกเปนผูหญิง  
จํานวน 7 คน รอยละ 35.0 และผูชาย จํานวน 13 คน รอยละ 65.0  

เด็กและเยาวชนมีอายุระหวาง 15-16 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา ไดแก  
อายุระหวาง 13-14 ป รอยละ 35.0 อายุ 17-18 ป รอยละ 15.0 และอายรุะหวาง 11-12 ป รอยละ 5.0 
ตามลําดับ 

เด็กและเยาวชน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55.0 กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยม  
ศึกษาตอนตน มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 8 คน รอยละ 40.0 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 1 คน รอยละ 5.0 ตามลําดับ 

ผลจากการสัมภาษณพบประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครวัเรือนมากท่ีสุดคือ  
โทรศัพทมือถือ โดยสัดสวนของเด็กและเยาวชนตอการมีโทรศัพทมือถือคือ 1 คนตอ 1 เคร่ือง สวน
คอมพิวเตอรพซีี พบวามีอยูในครัวเรือนละ 1 เคร่ือง โดยจะถูกจัดวางอยูบริเวณช้ันลางของบาน  

อีกทั้ง ผลจากการศึกษายังพบวาเดก็และเยาวชนมีโทรศัพทมือถือใชเม่ือข้ึนเรียนใน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท้ังนี้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนตองเดินทางไป-กลับบานเอง และพอแม
ก็เห็นวาเด็กและเยาวชนโตพอท่ีจะรับผิดชอบดูแลส่ิงของ จึงตัดสินซ้ือโทรศัพทมือถือใหลูก 

สวนคอมพิวเตอรพีซี พอแมจะเปนผูจัดหามาใหเด็กและเยาวชนเม่ือเขาเรียนในระดับช้ัน 
ประถมศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมเหน็วาคอมพิวเตอรเปนส่ิงจําเปนตอการศึกษาของลูก 

สวนโทรศัพทคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุค ผลจากการสัมภาษณพบวามีอยูใน
ครัวเรือนคอนขางนอย เนื่องจากมีราคาคอนขางแพงและพอแมเห็นวาเด็กและเยาวชนยังไมจําเปนใช
เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทนีต้อนนี้  
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       4.2.2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว   
การศึกษาเกี่ยวกับปจจยัท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวแบงการวเิคราะห 

ออกเปนดังนี้ 
      4.2.2.1  ปจจัยภายในบุคคล ประกอบดวย 
       1)  ความตองการทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนในการดําเนินชีวิตของ
สมาชิกครอบครัว ไดแก การติดตอพูดคุยกันตลอดเวลา การเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิก
ครอบครัว การทํางานหรือการเรียน การคนหาขอมูลขาวสาร และการประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทาง 

     2)  ความตองการทางจิตใจท่ีเกีย่วของกับอารมณหรือความรูสึกของสมาชิก  
ครอบครัว ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว ความปลอดภัยหรือความอุนใจ ความผอนคลาย ความ
เปนอิสระ และคลายความเหงา 
      4.2.2.2  ปจจัยจากภายนอก ประกอบดวย 

     1)  คุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก ความสะดวกพกพา ราคาถูก การ 
รับ-สงอีเมล การทองอินเทอรเน็ต การพูดคุยออนไลน การรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียง การบันทึก
ขอความ รูปภาพ เสียง และความบันเทิง (เชน การฟงเพลง วิทยุ การดหูนัง ทีว)ี 
       2)  อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความทันสมัย ความมีฐานะ และ
การยอมรับจากสังคม 
 

ผลจากการศึกษาพบวาปจจยัทางดานความตองการทางกายภาพท่ีเกีย่วของกับความจําเปน 
ในการดําเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัว ท่ีเด็กและเยาวชนจะใหความสําคัญตอการใชการเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัวมากท่ีสุด ไดแก การคนหาขอมูลขาวสาร (Mean=3.38) การติดตอพูดคุยกัน
ตลอดเวลา (Mean=3.36) และการทํางานหรือการเรียน (Mean=3.30) ตามลําดับ  

ปจจัยทางดานความตองการทางกายภาพท่ีเด็กและเยาวชนจะใหความสําคัญมากตอการ 
ใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว ไดแก ชวยประหยดัเวลาและคาใชจายในการเดนิทาง (Mean=3.17) 
และเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว (Mean=3.16)    

สวนปจจยัทางดานความตองการทางจิตใจที่เก่ียวของกับอารมณหรือความรูสึกของ 
สมาชิกครอบครัว ท่ีเด็กและเยาวชนใหความสําคัญตอการใชการเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว
มากท่ีสุด ไดแก ความผอนคลาย (Mean=3.36) และคลายความเหงา (Mean=3.31) ตามลําดับ 
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ปจจัยทางดานความตองการทางจิตใจท่ีเดก็และเยาวชนใหความสําคัญมากตอการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ไดแก ความเปนอิสระ (Mean=3.16) ความปลอดภัยหรืออุนใจ 
(Mean=3.12) และความสัมพันธในครอบครัว (Mean=3.03) ตามลําดับ (รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.30) 
 
ตารางท่ี 4.30  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความสําคัญ 

         ของปจจัยภายในตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ระดับความสําคัญ 
ประเภทของปจจัย 

มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ 

ลําดับท่ี 

 
จํานวน 

 
82 

 
110 

 
9 

 
0 

 
3.36 

 
0.56 

 
มากท่ีสุด 

 
2 

ความตองการทางกายภาพ 
สมาชิกครอบครัวสามารถ
ติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา      รอยละ 40.8 54.7 4.5 0.0     

จํานวน  61 114      24 2 3.16 0.66 มาก 6 เปนชองทางในการควบคุม 
ดูแลสมาชิกครอบครัว รอยละ 30.3 56.7 11.9 1.0     

จํานวน 85 96 17 3 3.30 0.68 มากท่ีสุด 4 ชวยในการทํางานหรือ 
การเรียน รอยละ   42.3 47.8 8.5 1.5     

จํานวน      100 79       21             1 3.38 0.69 มากท่ีสุด 1 ชวยในการคนหาขอมูล
ขาวสาร รอยละ  49.8 39.3 10.4     0.5     

3.17 0.79 มาก 5 ชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทาง              

จํานวน 
รอยละ 

      74 
     6.8 

92 
45.8 

      31 
   15.4 

             4 
          2.0     

 
จํานวน 

  
63 

 
86 

 
48 

 
4 

 
3.03 

 
0.79 

 
มาก 

 
8 

ความตองการทางจิตใจ 
สรางความสัมพันธใน 
ครอบครัว รอยละ 31.3 42.8 23.9 2.0     

จํานวน  66 98      33 4 3.12 0.74 มาก 7 เพื่อความปลอดภัยหรือ 
อุนใจ รอยละ 32.8 48.8 16.4 2.0     

จํานวน  96 84 19 2 3.36 0.69 มากท่ีสุด 2 ความผอนคลาย 

รอยละ 47.8 41.8 9.5 1.0     

จํานวน 73 96 25 7 3.16 0.77 มาก 6 ความเปนอิสระ   

รอยละ 36.3 47.8 12.4 3.5     

จํานวน     94 81     22             4 3.31 0.74 มากท่ีสุด 3 ชวยคลายเหงา 

รอยละ 46.8 40.3 10.9     2.0     
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ตารางท่ี 4.31  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความสําคัญ 
         ของปจจัยภายนอกตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ระดับความสําคัญ  

ประเภทของปจจัย มากที่สุด มาก        นอย 
นอย
ที่สุด 

Mean S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับท่ี 

คุณสมบัติของสื่อใหม 
ความสะดวกพกพา 

 
จํานวน 
รอยละ 

 
77 

38.3 

 
104 

51.7 

 
20 

10.0 

 
0 

0.0 
3.28 

 
0.63 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

 
จํานวน 37 82 67 15 2.70 0.88 มาก 8 ราคาถูก 

รอยละ 18.4 40.8 33.3 7.5     
จํานวน 88 89 17 7 3.28 0.76 มากท่ีสุด 5 รับ-สงอีเมล 
รอยละ 43.8 44.3 8.5 3.5     
จํานวน 102 74 21 4 3.36 0.74 มากท่ีสุด 2 เลนอินเทอรเน็ต 
รอยละ 50.7 36.8 10.4 2.0     
จํานวน 101 73 19 8 3.32 0.80 มากท่ีสุด 4 พูดคุยออนไลน 
รอยละ 50.2 36.3 9.5 4.0     
จํานวน     98 81      19 3 3.36 0.71 มากท่ีสุด 2 รับ-สงขอความ รูปภาพ

เสียง รอยละ 48.8 40.3 9.5      1.5     
จํานวน 98 78 21 4 3.34 0.74 มากท่ีสุด 3 บันทึกขอความ รูปภาพ

เสียง รอยละ 48.8 38.8 10.4 2.0     
จํานวน 113 71 13 4 3.45 0.70 มากท่ีสุด 1 ความบันเทิง 
รอยละ 56.2 35.3 6.5 2.0     

 
จํานวน 81 78 36 6 3.16 0.82 มาก 6 

อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความทันสมัย 
รอยละ 40.3 38.8 17.9 3.0     
จํานวน 48 87 55 11 2.85 0.84 มาก 7 ความมีฐานะ 
รอยละ 23.9 43.3 27.4 5.5     
จํานวน 49 86 53 13 2.85 0.86 มาก 7 การยอมรับในสังคม 
รอยละ 24.4 42.8 26.4 6.5     
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จากตารางท่ี 4.31 ผลจากการสํารวจพบวาปจจัยภายนอกทางดานคุณสมบัติของ 
เทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและเยาวชนใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีสื่อใหมในครอบครัว 
มากท่ีสุด ไดแก ความบันเทิง (Mean=3.45) การทองอินเทอรเน็ต (Mean=3.36) การรับ-สงขอความ 
รูปภาพ เสียง (Mean=3.36) การบันทึกขอความ รูปภาพ เสียง (Mean=3.34) การพดูคุยออนไลนได 
(Mean=3.32) ความสะดวกพกพา (Mean=3.28) และการรับ-สงอีเมล (Mean=3.28) ตามลําดับ  

สวนปจจยัภายนอกทางดานคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและเยาวชนให 
ความสําคัญมากตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวคือราคาถูก (Mean=2.70) 

สวนปจจยัทางดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กและเยาวชนใหความสําคัญมากตอการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ไดแก ความทันสมัย (Mean=3.16) ความมีฐานะ (Mean=2.85) และ
การยอมรับในสังคม (Mean=2.85) ตามลําดบั 
 

การวิเคราะหเชิงสถิติโดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางเพศกับปจจัย 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูชายจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางจากเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยผูหญิงจะใหความสําคัญกับปจจัยภายในขณะท่ีผูชายใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายในทางดานความตองการทางกายภาพท่ีผูหญิงใหความสําคัญกับการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ไดแก ชวยในการทํางานหรือการเรียน และชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดนิทาง ขณะท่ีปจจยัทางดานความตองการทางจิตใจ ไดแก ความปลอดภัยหรืออุนใจ  
และความสัมพันธในครอบครัว   

ปจจัยภายนอกทางดานคุณสมบัติของส่ือใหมท่ีผูชายใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมในครอบครัว ไดแก การทองอินเทอรเน็ต และการพูดคุยออนไลน (รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางท่ี 4.32  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบที และระดับนยัสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 
         เพศกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

คาเฉล่ีย  
ประเภทปจจัย ชาย   หญิง 

ผลตางของ
คาเฉล่ีย 

 
T-test 

 
p-value 

ปจจัยภายใน 
ความตองการทางกายภาพ 
ติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา …............................... 
เปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว 
ความสะดวกในการพกพา ...................................... 
ชวยในการทํางานหรือการเรียน ............................. 
ชวยในการคนหาขอมูลขาวสาร ............................. 
ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ....... 
ความตองการทางจิตใจ 
สรางความสัมพันธในครอบครัว ............................ 
ความปลอดภัยหรืออุนใจ ........................................ 
ความผอนคลาย ....................................................... 
ความเปนอิสระ ....................................................... 
ชวยคลายเหงา ........................................................... 

 
 

3.2540 
3.0952 
3.2698 
3.1429 
3.2698 
2.8730 

 
2.8413 
2.9206 
3.3333 
3.1270 
3.3175 

 
 

3.4130 
3.1957 
3.2899 
3.3841 
3.4348 
3.3116 

 
3.1232 
3.2174 
3.3768 
3.1884 
3.3188 

 
 

0.1590 
0.1005 
0.0201 
0.2412 
0.1650 
0.4386 

 
0.2819 
0.2968 
0.0435 
0.0614 
0.0013 

 
 

-1.902 
-0.998 
-0.207 
-2.329 
-1.576 
-3.941 

 
-2.355 
-2.648 
-0.411 
-0.520 
-0.012 

 
 

0.059 
0.320 
0.837 
0.021* 
0.117 
0.000* 

 
0.019* 
0.009* 
0.682 
0.604 
0.990 

ปจจัยภายนอก 
คูณสมบัติของสื่อใหม 
ราคาถูก …………………………………………... 
รับ-สงอีเมลได ........................................................ 
เลนอินเทอรเน็ตได ................................................. 
พูดคุยออนไลนได .................................................. 
รับ-สงขอความ รูปภาพ เสียงได ............................. 
บันทึกขอความ รูปภาพ เสียงได ............................ 
ความบันเทิง ........................................................... 
อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรมม 
ความทันสมัย .......................................................... 
ความมีฐานะ ........................................................... 
เปนที่ยอมรับในสังคม ............................................ 

 
 

2.7302 
3.3968 
3.5397 
3.5397 
3.4762 
3.4762 
3.5397 

 
3.0952 
2.7778 
2.8254 

 
 

2.6884 
3.2319 
3.2826 
3.2319 
3.3116 
3.2826 
3.4203 

 
3.1957 
2.8913 
2.8623 

 
 

0.0418 
0.1649 
0.2571 
0.3078 
0.1646 
0.1936 
0.1194 

 
0.1005 
0.1135 
0.0369 

 
 

0.321 
1.423 
2.278 
2.542 
1.517 
1.715 
1.112 

 
-0.801 
-0.883 
-0.280 

 
 

0.749 
0.156 
0.024* 
0.012* 
0.131 
0.088 
0.268 

 
0.424 
0.378 
0.780 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ตารางท่ี 4.33  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบเอฟ และระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 
         อายุกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเพื่อคลายความเหงา 

อายุ จํานวน เฉลี่ยความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value 11-12 ป 13-14 ป 15-16 ป 17-18 ป 

11-12 ป 
13-14 ป 
15-16 ป 
17-18 ป 

10 
37 
83 
71 

2.7000 
3.2162 
3.4819 
3.2676 

0.7819 
 
 

 

4.136 0.007* 
 
 

- 
- 
* 
- 

- 
- 
- 
- 

* 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รวม 201 3.3184        

* The mean difference is significant at the .05 level. 
 

จากตารางท่ี 4.33 ผลจากการศึกษากลาวไดวาเด็กโตจะใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมเพ่ือคลายความเหงามากกวาเด็กเล็ก ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหเชิงสถิติโดยการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางอายุกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวซ่ึงพบวาเด็ก
และเยาวชนท่ีอายุแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว
ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 15-16 ป จะให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อคลายความเหงามากกวาเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 
11-12 ป  
 

ตารางท่ี 4.34  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบเอฟ และระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 
         การศึกษากับปจจยัการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 

1. ความสัมพันธในครอบครัว 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. 

มัธยมตน 
มัธยมปลาย 
ปวช. 

51 
145 
5 

3.2745 
2.9310 
3.6000 

 
0.3435 

 
4.996 

 
0.008* 
 

- 
* 
- 

* 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม 201 3.0348 * The mean difference is significant at the .05 level. 
2. ความบันเทิง 
การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. 

มัธยมตน 
มัธยมปลาย 
ปวช. 

51 
145 
5 

3.2353 
3.5379 
3.4000 

0.3026 3.566 0.030* 
 

 

- 
* 
- 

* 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม 201 3.4577 * The mean difference is significant at the .05 level. 
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จากตารางท่ี 4.34 ผลจากการศึกษากลาวไดวาเม่ือเปรียบเทียบระหวางเด็กเล็กกับเด็กโต  
เด็กเล็กจะใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความสัมพันธในครอบครัว ขณะท่ีเด็กโต
เนนใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความบันเทิง ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหเชิงสถิติโดยการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางการศึกษากับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ซ่ึงพบวา
เด็กและเยาวชนท่ีการศึกษาแตกตางกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัวท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเด็กและเยาวชนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจะใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความสัมพันธใน
ครอบครัวมากกวาเด็กและเยาวชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและเด็กและเยาวชนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายจะใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเพื่อความบันเทิง
มากกวาเด็กและเยาวชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

 
นอกจากการศึกษาเชิงปริมาณดังกลาวขางตนแลว ผลจากการสัมภาษณยงัพบความคิดเห็น 

ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ดังนี ้
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ความบันเทิง  

ดวยเด็กและเยาวชนอยูในวัยกําลังเรียนรูและอยากลองส่ิงใหมๆ ผลจากการศึกษาจึง 
พบวาเดก็และเยาวชนสวนใหญอยากมีคอมพิวเตอรพีซีไวใชเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะเกมออนไลน 
ซ่ึงทําใหเดก็และเยาวชนรูสึกสนุกไปกับการเลนแขงกับเพื่อนทางออนไลน  

สวนโทรศัพทมือถือ เด็กและเยาวชนจะใชฟงเพลงมากกวาเลนเกม ท้ังนี้ เนื่องจากเกม 
ในโทรศัพทมือถือจะเปนเกมออฟไลนท่ีซํ้าๆซากๆท่ีเด็กและเยาวชนเลนจนเบ่ือแลว 
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่การพูดคุยทางออนไลน  

ความสามารถในการติดตอพูดคุยกับเพื่อนทางออนไลนเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเดก็และ 
เยาวชนจะใหความสนใจกบัการใชคอมพิวเตอรพีซีเนือ่งจากเดก็และเยาวชนอยูในวัยกําลังติดเพ่ือน 
จึงอยากมีคอมพิวเตอรไวเพือ่พูดคุยกับเพือ่นทางออนไลน ประกอบกับ เดก็และเยาวชนเหน็วาการ
พูดคุยทางออนไลนชวยประหยัดเงินมากกวาการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ  

อีกท้ัง ผลจากการสัมภาษณก็พบวาเด็กและเยาวชนจะมีการนัดหมายเวลาออนไลนกับ 
เพื่อนท่ีโรงเรียนกอนจะกลับมาท่ีบานและเปดคอมพิวเตอรออนไลนท้ิงไวเพื่อรอพูดคุยกับเพ่ือน 
แมวาเด็กและเยาวชนสวนใหญจะออนไลนเพื่อพูดคุยเลนกับเพื่อน แตผลจากการสัมภาษณพบวา
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การพูดคุยทางออนไลนของเด็กและเยาวชนก็เกี่ยวของกับเร่ืองการเรียน เชน การบาน และรายงาน 
รวมท้ัง การรับ-สงไฟลขอมูลงานใหแกกัน 
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่การคนหาขอมูลขาวสาร 

จากท่ีโรงเรียนเกิดการนําคอมพิวเตอรเขามาเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน ทําให 
เด็กและเยาวชนมีความจําเปนใชคอมพิวเตอรพีซีเพื่อประโยชนทางการศึกษา เชน การพิมพงาน การ
สืบคนหาขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต การทํารายงาน และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายจากครูท่ี
โรงเรียน รวมท้ัง เด็กและเยาวชนสามารถใชคอมพิวเตอรในการรับ-สงไฟลขอมูลงานกับเพื่อน 
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่การยอมรับจากสังคม 

ผลจากการสัมภาษณก็พบวาเพื่อนเปนปจจยัทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชน 
เปนอยางมาก โดยจากท่ีเด็กและเยาวชนมีการพูดคุยหรือรับรูขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ือใหมจาก
เพื่อน ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความอยากรูอยากมีส่ือใหม ท้ังนี้ดวยเหตุผลตางๆ ไดแก เพ่ือเปนท่ี
ยอมรับจากเพื่อน เพื่อใหทันเพื่อนหรือผูอ่ืน และเพื่อจะไดสูเพื่อนได    
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ความปลอดภัย 

ความปลอดภยัเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีเดก็และเยาวชนจะคํานึงถึงในการใชโทรศัพทมือถือ 
เพื่อขอความชวยเหลือตางๆเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเม่ือเดนิทางไปไหนมาไหนนอกบาน  

“ท่ีหนูอยากมีโทรศัพทมือถือ จะไดโทรหาแมตอนเย็นวาแมจะเอาอะไรไหม 
และบางทีตอนกลางวันอยูท่ีโรงเรียนหนปูวดทอง ก็จะโทรบอกแม แมก็บอกวาให
ไปหองพยาบาล” (มนัสชนก โตะอาจ, สัมภาษณ, 4 กันยายน 2553) 

 
“ผมจะปดมือถือตอนกลางวนั จะเปดก็ตอเม่ือโทรบอกใหแมไปรับตอนเย็น  

แตก็มีบางทีท่ีผมตองใชโทรหาแมตอนกลางวนัเพือ่ใหแมเอางานไปสงใหท่ีโรงเรียน 
เพราะผมลืมไวท่ีบาน” (พีรณัฐ จริยรักษวรกุล, สัมภาษณ, 5 กันยายน 2553) 

 
“เวลาหนนูั่งรถแท็กซ่ี หนกูจ็ะโทรหาแมหรือไมก็สงขอความถึงพอวาอยู 

บนรถแท็กซ่ีนะ และจะบอกทะเบียนรถไป” (รัตนมน ทรัพยรุงเรือง,  สัมภาษณ, 5  
กันยายน 2553) 
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นอกจากขอมูลดังกลาวขางตน เม่ือเปรียบเทียบระหวางคอมพิวเตอรกบัโทรศัพทมือถือ  
ผลจากการสัมภาษณพบวาเด็กและเยาวชนจะเห็นความสําคัญของการมีการใชคอมพิวเตอรมากกวา
โทรศัพทมือถือ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเห็นวาคอมพิวเตอรเปนอุปกรณท่ีสามารถใชทําทุกส่ิงทุกอยาง
ได เชน พิมพงาน คนหาขอมูลขาวสาร เลนเกม ทองอินเทอรเน็ต หรือติดตอพูดคุย และการมี
คอมพิวเตอรอยูในบานทําใหเด็กและเยาวชนอยากอยูบานหรือไมอยากออกไปไหน  

“ผลดีของเทคโนโลยีส่ือใหม คือ ทําใหอยูติดบานมากข้ึน”  
(ปฏิภาณ ล้ิมกวีรัตนวาที, สมุดบันทึก, 8 กันยายน 2553) 

 
“หากไมมีคอมพิวเตอร ผมก็ไมอยูบานหรอก ไปหาเพ่ือนดีกวา แตหากมี

คอมพิวเตอรท่ีบาน ก็อยูบานดีกวา ไมไปไหน” (สุพินิจ ทองธุลี, สัมภาษณ, 5 
กันยายน 2553) 

 
“ถาท่ีบานมีคอมพิวเตอร กจ็ะขอแมอยูบาน ไมอยากไปไหน อยูบานเลน

คอมพิวเตอรดกีวา” (สโรชา โตะอาจ, สัมภาษณ, 5 กนัยายน 2553) 
 

“หากไมมีโทรศัพทมือถือ ก็ไมเปนไร ก็ใชโทรศัพทสาธารณะ”  
(พีรณัฐ จริยรักษวรกุล, สัมภาษณ, 5 กันยายน 2553) 
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       4.2.3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว  
การศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวแบงออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 

 
      4.2.3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวนั 

การศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารในชีวิตประจําวันพบวาเดก็และเยาวชนสวนใหญมีการ 
ส่ือสารกับครอบครัวท้ังแบบเห็นหนาคาตาและแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
 
ตารางท่ี 4.35  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจําแนกตามวัตถุประสงคและวิธีการส่ือสาร 

           ประจําวันกับครอบครัว   

วิธีการสื่อสาร 

เห็นหนาคาตา ผานสื่อใหม ท้ังสองอยาง รวม 

 
 

วัตถุประสงค 
(คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

1. พูดคุยเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน …….    
2. พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือที่เปนความลับ ........ 
3. พูดคุยเร่ืองที่คุณทําผิดพลาด ........................ 
4. นัดหมายในเร่ืองตางๆ ................................. 
5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ .............................. 
6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ ............................. 
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น 
8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น 
9. แสดงความรักหรือความหวงใย .................. 
10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ .................. 
11. ความใกลชิดสนิทสนม ............................. 
12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว .................  
13. คลายความเหงา ......................................... 
14. หาความบันเทิง ......................................... 
15. ความเปนอิสระ ......................................... 

     88 
80 
70 
40 
34 
32 
52 
52 
66 
81 
87 
93 
51 
42 
41 

43.8 
      39.8 

34.8 
19.9 
16.9 
15.9 
25.9 
25.9 
32.8 
40.3 
43.3 
46.3 
25.4 
20.9 
20.4 

51 
61 
70 
82 
81 
81 
63 
63 
48 
48 
50 
45 
76 
89 
85 

25.4 
30.3 
34.8 
40.8 
40.3 
40.3 
31.3 
31.3 
23.9 
23.9 
24.9 
22.4 
37.8 
44.3 
42.3 

62 
60 
61 
79 
86 
88 
86 
86 
87 
72 
64 
63 
74 
70 
75 

30.8 
29.9 
30.3 
39.3 
42.8 
43.8 
42.8 
42.8 
43.3 
35.8 
31.8 
31.3 
36.8 
34.8 
37.3 

201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลจากการศึกษาพบวาการส่ือสารประจําวันระหวางเด็กและเยาวชน 

กับครอบครัวจะเปนแบบเห็นหนาคาตาเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไดแก ความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว 
รอยละ 46.3 พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวนั รอยละ 43.8 ความใกลชิดสนิทสนม รอยละ 43.3 
ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ รอยละ 40.3 และพูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ รอยละ 39.8  
ตามลําดับ  
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เด็กและเยาวชนมีการส่ือสารประจําวนักับครอบครัวแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อ 
วัตถุประสงคตางๆ ไดแก หาความบันเทิง รอยละ 44.3  ความเปนอิสระ รอยละ 42.3 นัดหมายใน
เร่ืองตางๆ รอยละ 40.8 และคลายความเหงา รอยละ 37.8 ตามลําดับ   

การส่ือสารประจําวันระหวางเด็กและเยาวชนกับครอบครัวจะเปนท้ังสองแบบเพื่อวตัถุ  
ประสงคตางๆ ไดแก รับรูขอมูลขาวสารตางๆ รอยละ 43.8 แสดงความรักหรือความหวงใย รอยละ 
43.3 แจงขอมูลขาวสารตางๆ รอยละ 42.8 ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น รอยละ 42.8 
ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น รอยละ 42.8 และพูดคุยเร่ืองท่ีทําผิดพลาด รอยละ 30.3 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.36  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจําแนกตามการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใน 
                       ครอบครัว  

ใช ไมใช รวม  
ขอมูลการใช (คน)   รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

ประเภทเทคโนโลยีสื่อใหมท่ีใช       
   โทรศัพทมือถือ 
   คอมพิวเตอรพีซี 

194 
71 

96.5 
35.3 

7 
130 

3.5 
64.7 

201 
201 

100.0 
100.0 

   คอมพิวเตอรโนตบุค 
   คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
   โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบ 
   พกพา 

59 
12 
18 

29.4 
6.0 
9.0 

142 
189 
183 

70.6 
94.0 
91.0 

201 
201 
201 

100.0 
100.0 
100.0 

ชวงเวลาท่ีใช       
   เมื่ออยูที่โรงเรียน 106 52.7 95 47.3 201 100.0 
   เมื่ออยูที่บาน 91 45.3 110 54.7 201 100.0 
   ชวงวันหยุด 
   ตลอดทั้งวัน 

59 
45 

29.4 
22.4 

142 
156 

70.6 
77.6 

201 
201 

100.0 
100.0 

จํานวนคร้ังท่ีใชตอวัน       
   1-3 ครั้ง 69 34.3     
   4-6 ครั้ง  91 45.3     
   7-9 ครั้ง 22 10.9     
   10 ครั้งขึ้นไป 19 9.5   201 100.0 
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ตารางท่ี 4.36 (ตอ) 

ใช ไมใช รวม  
ขอมูลการใช (คน)   รอยละ (คน)  (คน)   รอยละ 

สมาชิกครอบครัวท่ีใชดวย       
   พอ 
   แม 
   พ่ีชาย 
   พ่ีสาว 

36 
125 
16 
15 

17.9 
62.2 
8.0 
7.5 

    

   นองชาย 
   นองสาว 

3 
6 

1.5 
3.5 

   
201 

 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.36 ผลจากการศึกษาพบวาประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเดก็และเยาวชน 

ใชในการส่ือสารกับครอบครัวมากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ รอยละ 96.5 รองลงมา ไดแกคอมพิวเตอร
พีซี รอยละ 35.3 คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 29.4 และโทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบ
พกพา รอยละ 9.0 ตามลําดับ สวนเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและเยาวชนใชนอยท่ีสุดคือคอมพิวเตอร
ขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอ ปาลม พอคเก็ตพีซี) คิดเปนรอยละ 6.0  

ชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมกบัครอบครัวมากท่ีสุดคือเม่ืออยู 
ท่ีโรงเรียน คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมา ไดแก เม่ืออยูท่ีบาน รอยละ 45.3 ในชวงวนัหยดุ รอยละ 
29.4 และตลอดท้ังวัน รอยละ 22.4 ตามลําดับ 

เด็กและเยาวชนจะใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวโดยเฉล่ียวันละ 4-6 คร้ัง มากท่ีสุด  
รอยละ 45.3 รองลงมา ไดแก วนัละ 1-3 คร้ัง รอยละ 34.3 วันละ 7-9 คร้ัง รอยละ 10.9 และ 10 คร้ัง
ข้ึนไป รอยละ 9.5 ตามลําดับ  

สมาชิกครอบครัวท่ีเด็กและเยาวชนมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยมากท่ีสุดคือแม คิดเปน 
รอยละ 62.2 1 รองลงมา ไดแก พอ รอยละ 17.9 พี่ชาย รอยละ 8.0 พี่สาว รอยละ 7.5 นองสาว รอยละ 
3.5 และนองชาย รอยละ 1.5 ตามลําดับ  
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4.2.3.2  การใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
     1)  วัตถุประสงค 

            การศึกษาแบงวัตถุประสงคของการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมออกเปน ดังนี ้
          (1)  เพื่อกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว ไดแก การพูดคุยเร่ืองราวเกีย่วกับ 

ชีวิตประจําวัน การพูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ การพูดคุยเร่ืองท่ีทําผิดพลาด การนัดหมาย 
การแจงขอมูลขาวสาร การรบัรูขอมูลขาวสาร การขอหรือใหความชวยเหลือ คําแนะนาํ ความคดิเหน็ 
การแสดงความรัก ความหวงใย ความใกลชิดสนิทสนม และความสัมพันธในครอบครัว 
           (2)  เพื่อกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก ความปลอดภัยหรืออุนใจ คลายความเหงา ความบันเทิง และ
ความเปนอิสระ   
  

ผลจากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางมากเพื่อวัตถุประสงค 
ท่ีกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว ไดแก รับรูขอมูลขาวสารตางๆ (Mean=3.17) นัดหมายในเร่ือง
ตางๆ (Mean=3.16) แจงขอมูลขาวสารตางๆ (Mean=3.12) พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
(Mean=3.09) ความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว (Mean=3.08) แสดงความรักหรือความหวงใย 
(Mean=3.07) ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น (Mean=2.99) ความใกลชิดสนิทสนม 
(Mean=2.97) ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น (Mean=2.94) พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ี
เปนความลับ (Mean=2.72) และพูดคุยในเร่ืองท่ีตนเองทําผิดพลาด (Mean=2.61) ตามลําดับ 
(รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.37) 
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ตารางท่ี 4.37  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการใช 
          เทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อวัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว 

ระดับการใชสื่อใหม  

วัตถุประสงค มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ 
การใช 

ลําดับท่ี 

จํานวน 62 102 32 5 3.09 0.74 มาก 4 พูดคุยเร่ืองราวเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน รอยละ 30.8 50.7 15.9 2.5     

จํานวน 43 78 61 19 2.72 0.90 มาก 10 พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือที่เปน
ความลับ รอยละ 21.4 38.8 30.3 9.5     

จํานวน 38 63 85 15 2.61 0.87 มาก 11 พูดคุยเร่ืองท่ีคุณทําผิดพลาด 

รอยละ 18.9 31.3 42.3 7.5     

จํานวน 67 105 25 4 3.16 0.71 มาก 2 นัดหมายในเร่ืองตางๆ 

รอยละ 33.3 52.2 12.4 2.0     

จํานวน    69 93      34              5 3.12 0.77 มาก 3 แจงขอมูลขาวสารตางๆ 
รอยละ 34.3 46.3 16.9     2.5     
จํานวน 74 93 30 4 3.17 0.75 มาก 1 รับรูขอมูลขาวสารตางๆ 

รอยละ 36.8 46.3 14.9 2.0     

จํานวน 49 108 38 6 2.99 0.74 มาก 7 ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา 
ความคิดเห็น รอยละ 24.4 53.7 18.9 3.0     

จํานวน 47 104 42 8 2.94 0.77 มาก 9 ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา 
ความคิดเห็น รอยละ 23.4 51.7 20.9 4.0     

จํานวน 65 93 37 6 3.07 0.78 มาก 6 แสดงความรักหรือความ
หวงใย รอยละ 32.3 43.6 18.4 3.0     

จํานวน 57 92 41 11 2.97 0.84 มาก 8 ความใกลชิดสนิทสนม 

รอยละ 28.4 45.8 20.4 5.5     

จํานวน         67 91      37              6 3.08 0.79 มาก 5 ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว 
รอยละ 33.3 45.3 18.4     3.0     
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ตารางท่ี 4.38  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการใชเทคโนโลย ี
        ส่ือใหมเพือ่วัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัว 

ระดับการใชสื่อใหม  

วัตถุประสงค มากที่สุด มาก        นอย นอยที่สุด 
Mean S.D. 

ระดับ 
การใช 

ลําดับท่ี 

จํานวน 57 99 36 9 3.01 0.80 มาก 4 ความรูสึกปลอดภัย อุนใจ 

รอยละ 28.4 49.3 17.9 4.5     
จํานวน 78 80 31 12 3.11 0.87 มาก 2 คลายความเหงา 

รอยละ 38.8 39.8 15.4 6.0     

จํานวน 79 89 23 10 3.17 0.82 มาก 1 ความบันเทิง 
รอยละ 39.3 44.3 11.4 5.0     
จํานวน 66 87 37 11 3.03 0.85 มาก 3 ความเปนอิสระ 
รอยละ 32.8 43.3 18.4 5.5     

 
จากตารางท่ี 4.38 ผลจากการศึกษาพบวาเดก็และเยาวชนมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

อยางมากเพ่ือวัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวและท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก ความบันเทิง (Mean=3.17) คลายความเหงา (Mean=3.11) ความ
เปนอิสระ (Mean=3.03) และความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ (Mean=3.01) ตามลําดับ 
 

     2)  วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
          การศึกษาเกีย่วกับวิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก การพูดคุย 

โดยตรง การสนทนาทางออนไลน การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน การรับ-สงอีเมล การ
รับ-สงขอความส้ัน (SMS) การรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) การทองอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูล
ขาวสาร และการฟงเพลง วิทยุ การดูทีวี หนงั มีผลการศึกษา ดังนี ้

ผลจากการศึกษาพบวาวิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและเยาวชนใชมาก  
ไดแก การพูดคุยผานส่ือโดยตรง (Mean=3.04) การดูหนังดูทีวี (Mean=3.03) การฟงเพลงวิทยุ 
(Mean=2.74) การรับ-สงขอความส้ัน (SMS) (Mean=2.72) การคนหาขอมูลขาวสาร (Mean=2.66) 
การทองอินเทอรเน็ต (Mean=2.66) การรับ-สงอีเมล (Mean=2.56) และการสนทนาทางออนไลน 
(Mean=2.50) ตามลําดับ 
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สวนวิธีการสือ่สารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและเยาวชนใชนอย ไดแก การสนทนา 
ผานเครือขายสังคมออนไลน (Mean=2.40) และการรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) (Mean=2.34) ตามลําดับ 
(รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.39)  
 

ตารางท่ี 4.39  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการส่ือสาร 
         ผานเทคโนโลยีส่ือใหมจําแนกตามวธีิการส่ือสาร  

ระดับการใชสื่อใหม  

วิธีการสื่อสาร มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 
ไมไดใช Mean S.D. 

ระดับ 
การใช 

ลําดับท่ี 

จํานวน 57 109 23 11 1 3.04 0.81 มาก 1 การพูดคุยกันผานสื่อใหม
โดยตรง           รอยละ 28.4 54.2 11.4 55 0.5     

จํานวน 40 77 48 16 20 2.50 1.18 มาก 7 การสนทนาทางออนไลน 

รอยละ 19.9 38.3 23.9 8.0 10.0     

จํานวน 49 56 49 22 25 2.40 1.30 นอย 8 การสนทนาผานเครือขาย
สังคมออนไลน เชน Hi5 รอยละ 24.4 27.9 24.4 10.9 12.4     

จํานวน 52 63 51 17 18 2.56 1.21 มาก 6 การรับ-สงอีเมล 

รอยละ 25.9 31.3 25.4 8.5 9.0     

จํานวน      53 76   46            15 11 2.72 1.10 มาก 4 การรับ-สงขอความส้ัน SMS 
รอยละ 26.4 37.8 22.9      7.5      5.5     
จํานวน  42 54 60 22 23 2.34 1.24 นอย 9 การรับ-สงมัลติมีเดีย MMS 

รอยละ 20.9 26.9 29.9 10.9 11.4     

จํานวน 59 65 43 18 16 2.66 1.21 มาก 5 การทองอินเทอรเน็ตดวยกัน 

รอยละ 29.4 32.3 21.4 9.0 8.0     

จํานวน 53 73 47 11 17 2.66 1.17 มาก 5 การคนหาขอมูลขาวสาร
ดวยกัน รอยละ 26.4 36.3 23.4 5.5 8.5     

จํานวน 54 78 45 12 12 2.74 1.10 มาก 3 การฟงเพลงหรือฟงวิทยุ
ดวยกัน รอยละ 26.9 38.8 22.4 6.0 6.0     

จํานวน 75 79 32 10 5 3.03 0.79 มาก 2 การดูทีวีหรือดูหนังดวยกัน 

รอยละ 37.3 39.3 15.9 5.0 2.5     
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ตารางท่ี 4.40  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบที และระดับนยัสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 
         เพศกับระดับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

คาเฉล่ียการใช  
วัตถุประสงค ชาย   หญิง 

ผลตางของ
คาเฉล่ีย 

 
T-test 

 
p-value 

พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวนั ……...   2.9683 3.1594 
พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ ……    2.5556 2.7971 
พูดคุยเร่ืองท่ีตนเองทําผิดพลาด .................... 
นัดหมายเร่ืองตางๆ ....................................... 
แจงขอมูลขาวสารตางๆ ................................ 
รับรูขอมูลขาวสารตางๆ ............................... 
ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเหน็ 
ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเหน็ 
แสดงความรักหรือความหวงใย .................... 
ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ ...................... 
ความใกลชิดสนิทสนม ................................. 
ความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว ..................... 
คลายความเหงา ............................................ 
หาความบันเทิง ............................................. 
ความเปนอิสระ ............................................. 

2.4286 
3.0794 
3.0794 
3.0952 
3.0159 
3.0000 
3.0794 
2.9524 
2.9206 
3.0159 
3.0000 
3.1905 
2.9683 

2.7029 
3.2101 
3.1449 
3.2174 
2.9855 
2.9203 
3.0797 
3.0435 
2.9928 
3.1232 
3.1667 
3.1739 
3.0652 

0.1911 
0.2415 
0.2743 
0.1307 
0.0655 
0.1222 
0.0304 
0.0797 
0.0003 
0.0911 
0.0722 
0.1073 
0.1667 
0.0166 
0.0969 

-1.688 
-1.761 
-2.076 
-1.204 
-0.556 
-1.067 
0.267 
0.675 
-0.003 
-0.745 
-0.562 
-0.887 
-1.249 
0.132 
-0.744 

0.093 
0.080 
0.039* 
0.230 
0.579 
0.287 
0.789 
0.501 
0.998 
0.457 
0.575 
0.376 
0.213 
0.895 
0.458 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

จากตารางท่ี 4.40 ผลจากการศึกษาพบวาเดก็และเยาวชนท่ีเปนผูหญิงมีการใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมกับครอบครัวเพื่อบอกเลาถึงส่ิงท่ีตนเองทําผิดพลาดมากกวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูชาย ดังจะ
เห็นไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางเพศกับการ
ใชเทคโนโลยีส่ือใหม ซ่ึงพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูชายกับผูหญิงมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.41  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบเอฟ และระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 
         อายุกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเพื่อความบันเทิง 

อายุ จํานวน เฉลี่ยความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value 11-12 ป 13-14 ป 15-16 ป 17-18 ป 

11-12 ป 
13-14 ป 
15-16 ป 
17-18 ป 

10 
37 
83 
71 

2.8000 
2.7838 
3.3614 
3.2254 

 
0.5776 

 
 

 
5.304 

 
0.002* 

 
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
* 
- 

- 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รวม 201 3.1791        

* The mean difference is significant at the .05 level. 

  
จากตารางท่ี 4.41 เม่ือเปรียบเทียบระหวางเด็กเล็กกับเดก็โต ผลจากการศึกษาพบวาเดก็โต 

มีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความบันเทิงมากกวาเดก็เล็ก ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหเชิงสถิติ
โดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางอายกุับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมซ่ึงพบวาเดก็และ
เยาวชนท่ีอายแุตกตางกันมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยเดก็และเยาวชนอายรุะหวาง 15-16 ป จะใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความบันเทิงมากกวาเดก็
และเยาวชนอายุระหวาง 13-14 ป  
 
ตารางท่ี 4.42  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบเอฟ และระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 

         การศึกษากับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเพื่อความบันเทิง 

การศึกษา จํานวน เฉล่ียความคิดเห็น ผลตางของคาเฉลี่ย F-test p-value มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. 

มัธยมตน 
มัธยมปลาย 
ปวช. 

51 
145 
5 

2.8431 
3.3034 
3.0000 

0.4603 6.340 0.002* 
 

 

- 
* 
- 

* 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม 201 3.1791       

* The mean difference is significant at the .05 level. 

 
จากตารางท่ี 4.42 เม่ือเปรียบเทียบระหวางเด็กเล็กกับเดก็โต ผลจากการศึกษาพบวาเดก็โต 

มีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความบันเทิงมากกวาเดก็เล็ก ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหเชิงสถิติ
โดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางการศึกษากับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมซ่ึงพบวา
เด็กและเยาวชนท่ีการศึกษาแตกตางกันมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเด็กและเยาวชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจะใชเทคโนโลยีส่ือใหม
ในครอบครัวเพื่อความบันเทิงมากกวาเดก็และเยาวชนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

 
นอกจากการสํารวจแลว ผลจากการสัมภาษณยังพบลักษณะการส่ือสารระหวางเด็กและ 

เยาวชนกับครอบครัว ดังนี ้
 
การส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตากัน 

แมวาเด็กและเยาวชนจะใชเวลาสวนใหญเรียนหนังสืออยูท่ีโรงเรียนต้ังแตเชาจนเยน็ แต 
ผลจากการศึกษาก็พบการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัระหวางเด็กและเยาวชนกับครอบครัวแบบเหน็หนา
คาตา 

ในชวงเชา เดก็และเยาวชนจะพูดคุยเพ่ือบอกกลาวใหพอแมรับรูถึงตารางเวลาการเรียน 
หรือการทํากิจกรรมของพวกเขาในวันนัน้ ตลอดจนอาจมีการนัดหมายเร่ืองตางๆกับพอแมหลังเลิก
เรียน ขณะท่ีพอแมก็จะไถถามเกี่ยวกับการจัดเตรียมหนังสือเรียน หรือการพกพาเอางานหรือการบาน
ไปสงครูท่ีโรงเรียน ซ่ึงการสนทนาน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือเดก็และเยาวชนกับพอแมตางแยกกันไปทําหนาท่ี
ของตนเอง  

ในชวงเย็น ภายหลังจากเด็กและเยาวชนกลับมาถึงบาน เดก็และเยาวชนจะพูดคุยกับพอแม 
เกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆในชีวิตประจําวัน ไดแก ลูกจะเลาใหพอแมฟงเร่ืองการเรียน เร่ืองท่ีโรงเรียน 
หรือเร่ืองอาหารการกิน ลูกขอความชวยเหลือจากพอแม เชน ใหอธิบายเร่ืองการบาน คนหาขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต หรือพิมพงาน สวนครอบครัวท่ีมีลูกมากกวา 1 คน ลูกกับลูกก็จะพูดคุยหรือให
ความชวยเหลือกัน เชน พี่ชวยทําการบาน ทํารายงาน หาขอมูล หรือพิมพงานใหนอง รวมท้ัง เลนเกม
ดวยกัน หรืออาจเกิดการทะเลาะเบาะแวงเนื่องจากแยงกันใชคอมพิวเตอร เปนตน  

ผลจากการสอบถามถึงรูปแบบการส่ือสารในครอบครัวพบวา เดก็และเยาวชนสวนใหญ 
ชอบพูดคุยตอหนาพอแมมากกวาผานโทรศัพทมือถือเนื่องจากสามารถสังเกตสีหนา อารมณ หรือ
ความรูสึกของพอแม ท่ีนํามาสูความใกลชิด ความอบอุนใจ และความเขาใจกันอยางแทจริง  
 
การส่ือสารในครอบครัวแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

แมวาการส่ือสารระหวางเด็กและเยาวชนกบัพอแมสวนใหญจะเปนแบบเห็นหนาคาตา  
แตผลจากการศึกษาก็พบวาเนื่องจากสภาพทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเส่ือมทรามลง ทําใหพอแมตองคอย
เปนหวงเปนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูก จึงเปนเหตุใหเด็กและเยาวชนเกิดการพกพา
โทรศัพทมือถือเม่ือออกไปไหนมาไหนนอกบาน    
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ในแตละวนัการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือสวนใหญจะเกดิข้ึนชวงเย็นภายหลังจากท่ี 
เด็กและเยาวชนเลิกเรียน โดยเด็กและเยาวชนจะโทรศัพทหาพอแมเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไดแก  
นัดหมายเวลาหรือสถานท่ีท่ีจะใหพอแมมารับท่ีโรงเรียน นัดหมายสถานท่ีท่ีจะไปพบเจอพอแมเพื่อ
เดินทางกลับบานพรอมกัน สอบถามพอแมวาตองการอะไรหรือไม เปนตน  

แมวาเด็กและเยาวชนจะไมคอยมีการตดิตอส่ือสารกับพอแมในชวงกลางวนัหรือชวงเวลา 
ท่ีกําลังเรียนหนังสืออยูท่ีโรงเรียน แตผลจากการสัมภาษณพบวาก็มีบางบางวันท่ีเด็กและเยาวชน
จําเปนตองโทรหาพอแมเพื่อขอความชวยเหลือในเร่ืองท่ีเรงดวน เชน เม่ือเกิดเจ็บปวย เม่ือลืม
การบานหรือของไวท่ีบาน เปนตน โดยเด็กและเยาวชนจะโทรหาพอแมในชวงเวลาพักเรียนหรือ
ชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนรูวาพอแมจะสะดวกหรือวางพูดคุยกับพวกเขา  

 “ก็มีบางท่ีโทรหาแมตอนกลางวันเพราะปวดทอง แมก็บอกใหไปหอง
พยาบาล” (มนัสชนก โตะอาจ, สัมภาษณ, 4 กันยายน 2553) 

  
สวนครอบครัวท่ีพอแมออกไปขายของตามตลาดนัดหรือทํางานเปนกะ ทําใหเด็กและ 

เยาวชนไมสามารถพูดคุยกบัพอแมเม่ือกลับมาบานได โทรศัพทมือถือจึงเปนส่ือกลางในการติดตอ 
ส่ือสารระหวางเด็กและเยาวชนกับพอแมในขณะท่ีตางคนตางอยูกนัคนละสถานท่ี  

“กับแม บางทีจะเขางานกะเย็น ก็ตองคุยกันทางโทรศัพทมือถือ แมกจ็ะถาม
วาอยูไหน ทําอะไร กินขาวแลวยัง ประมาณนี้แหละครับ ถามไถความเปนอยูกนั” 
(ปฎิภาณ ล้ิมกวีรัตนวาที, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553) 

 
นอกจากการพดูคุยเกีย่วกับเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั ผลจากการสัมภาษณยังพบวาเดก็ 

และเยาวชนบางคนจะใชโทรศัพทมือถือเปนส่ือกลางเพื่อบอกพอแมเกี่ยวกับเร่ืองท่ีทําผิด เชน ทํา
เงินหาย แอบไปเลนคอมพิวเตอรท่ีรานเกม เปนตน โดยเห็นวาจะไดมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจกอนท่ี
จะเจอหนาพอแม หรือรูสึกอึดอัดใจหากไมไดโทรบอกพอแมเดี๋ยวนั้น ขณะท่ีเด็กและเยาวชนบางคน
ก็เลือกท่ีจะสงขอความใหกับพอแม โดยเห็นวาเปนความผิดท่ีหนักหรือรายแรง จึงไมกลาบอกตอหนา
พอแม  

“มีอยูคร้ังหนึ่งทําเงินหายท่ีโรงเรียน ก็เลยรีบโทรบอกพอเพื่อใหพอโทร
บอกแมกอนท่ีจะกลับมาบอกแมท่ีบาน” (รัตนมน ทรัพยรุงเรือง, สัมภาษณ, 5 
กันยายน 2553) 
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“ถาทําผิดหนักๆ ทําแกวแตกซ่ึงเปนแกวท่ีแมรัก จะไมกลาบอกพอแมตรงๆ 
ก็จะสงขอความบอก เพราะกลัวโดนหนักถาบอกตอหนา” (มนัสชนก โตะอาจ, 
สัมภาษณ, 9 มกราคม 2554) 
 
“มีอยูวันหนึ่ง แมเลิกงานเร็ว แมก็โทรหาผมวาอยูไหน ผมก็บอกแมวากําลังกลับ
บาน แตจริงๆแลวผมเลนคอมอยูรานเกม แมก็เลยบอกวาง้ันมาเจอกันเลยจะได
กลับบานพรอมกัน ผมก็บอกแมวาไมตองรอไปกอนเลย แมก็บอกวาจะรอ ผมก็
บอกแมวาไมตองรอ แลวแมก็ถามผมไปถามผมมาจนผมตองบอกแมวาอยูรานเกม 
แมก็เลยบอกวารีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะไมงั้นจะฟองพอ ผมก็เลยบอกแมวาไดแตแม
อยาบอกพอนะ แมก็บอกเออเออ สุดทายพอผมเจอพอ พอก็บอกวารูนะวาไปราน
เกมมา ผมก็ไมพูดอะไร ก็ทําเฉยๆ” (ดนุพล แซจึง, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2553) 

 
สวนคอมพิวเตอร ผลจากการสัมภาษณพบวาเดก็และเยาวชนบางคนมีการพูดคุยกับ 

พอแมทางออนไลน โดยเดก็และเยาวชนจะใหพอแมเปนผูเอ็มมาหากอนเพื่อจะไดรูวาพอแมสะดวก
หรือวางท่ีจะพดูคุยกับพวกเขาแลว 

  “กับพอแม กมี็เอ็มกันบาง แตตองใหเคาเอ็มหากอน เพราะไมแนใจวาเคา 
วางหรือเปลา” (มนัสชนก โตะอาจ, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2554) 

 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสงผลตอการส่ือสารในครอบครัว 

ผลจากการศึกษาพบวาเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทคอมพิวเตอรไมกอใหเกิดการส่ือสาร 
ในครอบครัว ท้ังนี้ เนื่องจากการใชคอมพิวเตอรระหวางเด็กและเยาวชนกับพอแมสวนใหญเปนการ
ขอหรือใหความชวยเหลือตอกัน เชน ลูกใหพอแมชวยทําตารางหรือกราฟให พอแมใหลูกชวยพิมพ
งานหรือหาขอมูลบางอยางให เปนตน รวมท้ัง การดูหนงั การดูรูปภาพ หรือการดูคลิปวีดิโอดวยกนั  

อีกทั้ง จากท่ีเดก็และเยาวชนไมเกิดการใชคอมพิวเตอรกบัพอแม ประกอบกับ พอแม 
บางคนใชคอมพิวเตอรไมเปนหรือไมถนัดใชคอมพิวเตอร ทําใหเด็กและเยาวชนจึงเกิดการใชเวลา
อยูกับคอมพิวเตอรตามลําพังคนเดียวมากกวาพูดคุยหรือทํากิจกรรมรวมกับพอแม ดังเชนผลจากการ
สัมภาษณท่ีพบวา แมวาเด็กและเยาวชนจะพยายามสงขอความใหกับพอแมในโอกาสพิเศษหรือเพื่อ
แสดงความรักความหวงใยตอพอแม แตพอแมก็ไมเกิดการโตตอบกลับมา  

“หนูจะสงขอความและการดใหกับพอแมในวันเกิด” (รัตนมน ทรัพยรุงเรือง, 
สัมภาษณ, 5 กนัยายน 2553 
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“ก็มีบางท่ีหนจูะสงขอความหาพอเวลาท่ีพอไปตางจังหวดั”  (นนัทนลิน 
วรรณพาหุล,  สัมภาษณ, 5 กนัยายน 2553) 

 
จากท่ีพอแมใชคอมพิวเตอรไมเปน ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดการใชคอมพิวเตอรกับเพื่อน 

มากกวาพอแม โดยเด็กและเยาวชนจะใชชองทางตางๆ ไดแก ทางออนไลน ทางอีเมล และทาง
เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook เพื่อติดตอพูดคุยกับเพ่ือนในเร่ืองตางๆ เชน การเรียน 
การบาน การทํารายงาน การรับ-สงไฟลงานใหแกกัน การพูดคุยเลน และการนัดหมายไปเท่ียวกัน  
เปนตน อีกท้ัง เด็กและเยาวชนก็เห็นวาการพูดคุยทางออนไลนจะประหยัดเงินและสะดวกรวดเร็ว
มากกวาโทรศัพทมือถือ  
 

4.2.3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
การศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมแบงออกเปนความคิดเหน็ 

ตอกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว และการมีกฎระเบียบแบบแผนการ
ใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว อันไดแก การควบคุมดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหเหมาะสม 
การจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหม  การเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน 
และการใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน 
 
ตารางท่ี 4.43  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจําแนกตามความคิดเห็นตอกฎระเบียบแบบแผน  

        การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  

ความคิดเห็น รวม  

กฎระเบียบแบบแผน เห็นดวย ไมเห็นดวย (คน) รอยละ 

จํานวน 190 11 พอแมและผูปกครองตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแล 
การใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม รอยละ 94.5 5.5 

201 
 

100.0 
 

จํานวน 169 32 พอแมและผูปกครองตองจํากัดเวลาหรือขอบเขต 
การใชสื่อใหมของลูก รอยละ 84.1 15.9 

201 
 

100.0 
 

จํานวน 190 11 สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน 

รอยละ 94.5 5.5 

201 
 

100.0 
 

จํานวน สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใชสื่อใหม 
ตอกัน รอยละ 

193 
96.0 

8 
4.0 

201 100.0 

 
 

DPU



      

 

151 

 

จากตารางท่ี 4.43 ผลจากการศึกษาพบวาเดก็และเยาวชนสวนใหญเห็นดวยกับกฎระเบียบ 
แบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว อันไดแก สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการ
ใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน รอยละ 96.0 พอแมหรือผูปกครองตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัวใหเหมาะสม รอยละ 95.4 สมาชิกครอบครัวตองเรียนรู 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน รอยละ 95.4 และพอแมหรือผูปกครองตองจํากัดเวลาหรือขอบเขต
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัว รอยละ 84.1 ตามลําดับ 

อีกท้ัง ผลจากการสํารวจก็พบความคิดเหน็เพิ่มเติมของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
แบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว ไดแก การหามใชส่ือใหมในเวลากลางคืน การใช
ส่ือใหมใหเปนเวลา และการท่ีพอแมหรือผูปกครองเปดโอกาสใหสมาชิกครอบครัวไดเรียนรูส่ือใหม
ดวยตนเอง 
 
ตารางท่ี 4.44  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนจําแนกตามการมีกฎระเบียบแบบแผนการใช 

         เทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว  

การมีกฎในครอบครัว รวม  

กฎระเบียบแบบแผน            มี ไมมี (คน) รอยละ 

จํานวน 186 15 พอแมและผูปกครองตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแล 
การใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม รอยละ 92.5 7.5 

201 
 

100.0 
 

จํานวน 163 38 พอแมและผูปกครองตองจํากัดเวลาหรือขอบเขต 
การใชสื่อใหมของลูก รอยละ 81.1 18.9 

201 
 

100.0 
 

จํานวน 168 33 สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน 

รอยละ 83.6 16.4 

201 
 

100.0 
 

จํานวน สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใชสื่อใหม 
ตอกัน รอยละ 

184 
91.5 

17 
8.5 

201 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.44 ผลจากการศึกษากพ็บวาในครอบครัวของเด็กและเยาวชนสวนใหญ 

จะมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม อันไดแก พอแมหรือผูปกครองมีการกํากับ 
ควบคุม ดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัวใหเหมาะสม รอยละ 92.5 สมาชิก
ครอบครัวมีการใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยี ส่ือใหมตอกัน รอยละ 91.5 สมาชิกครอบครัวมีการ
เรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน รอยละ 83.6 และพอแมหรือผูปกครองมีการจํากัดเวลาหรือ
ขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของสมาชิกครอบครัว รอยละ 81.1 ตามลําดับ  
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อีกทั้ง ผลจากการสํารวจก็พบการมีกฎระเบียบอ่ืนๆในครอบครัวของเด็กและเยาวชน  
ไดแก  การไมใหใชเทคโนโลยีส่ือใหมตามลําพังคนเดียว การทําตัวใหพอแมไววางใจในการใช
เทคโนโลยีส่ือใหม และการตระหนักถึงความเหมาะสมของเวลาในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณยังพบวาเดก็และเยาวชนจะตองใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมภายใตกฎระเบียบของพอแม 

สวนโทรศัพทมือถือ เด็กและเยาวชนจะตองเติมเงินคาโทรศัพทเอง ซ่ึงเงินคาโทรศัพทนี ้
เปนเงินจากคาอาหารหรือคาขนมท่ีพอแมใหเด็กและเยาวชนเปนรายวันหรือรายสัปดาห รวมท้ัง เดก็
และเยาวชนบางคนจะโดนพอแมหยิบโทรศัพทมือถือไปเปดดูขอมูลตางๆ เชน คาโทรศัพท ประวัติ
การโทรศัพทเขา-ออก เปนตน   

สวนของคอมพิวเตอรพีซี ผลจากการศึกษาพบวาเดก็และเยาวชนจะถูกพอแมคอย 
ควบคุมดูแลหรือสอดสองพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรอยูสมํ่าเสมอดวยวิธีการตางๆ เชน กําหนด
วันหรือเวลาในการใชแตละวัน คอยแอบมองดูวาทําอะไรอยู หรือพูดหามปรามหรือตักเตือนข้ึนมา
ทันทีหากพบวากําลังใชไมเหมาะสม  

จากท่ีพอแมมีการตั้งกฎระเบียบตางๆดังกลาวขางตน ผลจากการสัมภาษณพบวาเด็ก 
และเยาวชนสวนใหญจะเขาใจถึงเหตุผลวาพอแมตองการปลูกฝงหรือสอนใหพวกเขาใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมอยางถูกตองเหมาะสมและเทาทันผูอ่ืน แมวาผลจากการสัมภาษณจะพบวาเด็กและเยาวชน
บางคนจะแสดงอาการหรือปฏิกิริยาท่ีไมดีกับพอแมก็ตาม เชน งอนไมพูดจา พูดถกเถียง กระแทก 
กระท้ันปดคอมพิวเตอร เดินหนีออกจากบานไปรานเกม ไมเช่ือฟง แสดงอารมณหงุดหงิดใสพอแม 
เปนตน  
 

4.2.3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
การศึกษาเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคของเด็กและเยาวชนในการส่ือสารผานเทคโนโลยี 

ส่ือใหมและการแกไข แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี ้
       1)  ปญหาหรืออุปสรรคของเด็กและเยาวชนและการแกไข 

     2)  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวและการแกไข 
 
 
 
 
 

DPU



      

 

153 

 

     1)  ปญหาหรืออุปสรรคของเด็กและเยาวชนและการแกไข 
              จากตารางท่ี 4.45 ผลจากการศึกษาพบวามีเดก็และเยาวชน อาย ุ 11-18 ป 

จํานวน 82 คน รอยละ 40.8 ประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม โดยแบงออกเปน
ผูหญิง จํานวน 53 คน และผูชาย จํานวน 29 คน  

 
ตารางท่ี 4.45  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนท่ีประสบปญหาการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ประสบปญหา ไมประสบปญหา รวม  
บุคคล (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

เด็กผูหญิง 
เด็กผูชาย 

53 
29 

38.4 
46.0 

85 
34 

61.6 
54.0 

138 
63 

100.0 
100.0 

รวม 82 40.8 119 59.2 201 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.46 ผลจากการศึกษาพบวาประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและ 
เยาวชนประสบปญหามากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ รอยละ 74.4 รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี 
รอยละ 35.4 คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 20.7 คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 7.3 และ
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 7.3 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.46  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนท่ีประสบปญหากับเทคโนโลยีส่ือใหม 

ประสบปญหา ไมประสบปญหา รวม  
ประเภทเทคโนโลยีสื่อใหม (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

โทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอรพีซี 
คอมพิวเตอรโนตบุค 
คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

61 
29 
17 
6 
6 

74.4 
35.4 
20.7 
7.3 
7.3 

21 
53 
65 
76 
76 

25.6 
64.6 
79.3 
92.7 
92.7 

82 
82 
82 
82 
82 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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ตารางท่ี 4.47  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับปญหาของเด็ก 
         และเยาวชนในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ระดับปญหา  

ปญหา มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมพบ
ปญหา 

Mean S.D. 
ระดับ
ปญหา 

ลําดับท่ี 

จํานวน 6 15 29 16 18 1.70 1.20 นอย 2 ไมชอบสื่อสารผาน 
สื่อใหม รอยละ 7.1 17.9 34.5 19.0 21.4     

จํานวน 4 10 24 19 27 1.34 1.18 นอยท่ีสุด 7 ใชสื่อใหมไมเปน 
รอยละ 4.8 11.9 28.6 22.6 32.1     
จํานวน 4 18 24 24 14 1.69 1.12 นอย 3 ไมคุนเคยกับการสื่อสาร

ผานสื่อใหม รอยละ 4.8 21.4 28.6 28.6 16.7     
จํานวน 5 12 27 21 19 1.55 1.16 นอยท่ีสุด 6 หลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผาน

สื่อใหม รอยละ 6.0 14.3 32.1 25.0 22.6     
จํานวน       5 17   21            22 19 1.60 1.21 นอยท่ีสุด 5 ไมกลาแสดงออกผาน 

สื่อใหม รอยละ 6.0 20.2 25.0    26.2    22.6     
จํานวน 10 22 19 22 11 1.97 1.24 นอย 1 รูสึกถึงชองวางในการ

สื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 11.9 26.2 22.6 26.2 13.1     
จํานวน 4 18 21 25 16 1.63 1.15 นอย 4 รูสึกขัดเขินในการสื่อสาร

ผานสื่อใหม รอยละ 4.8 21.4 25.0 29.8 19.0     

 
จากตารางท่ี 4.47 ผลจากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนจะประสบปญหาในการส่ือสาร 

ผานเทคโนโลยีส่ือใหมคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด โดยปญหาท่ีเด็กและเยาวชนประสบคอนขางนอย 
ไดแก รูสึกถึงชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.97) ไมชอบสื่อสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.70) ไมคุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.69) 
และรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.63) ตามลําดับ 

สวนปญหาท่ีเด็กและเยาวชนประสบนอยท่ีสุด ไดแก ไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยี 
ส่ือใหม (Mean=1.60) หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.55) และใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมไมเปน (Mean=1.34) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.48  จํานวนและรอยละของแนวทางท่ีสมาชิกครอบครัวใชแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน  

ใช ไมใช รวม  
แนวทางแกไขปญหา (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชสื่อใหม  
บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานสื่อใหม        
เปลี่ยนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากัน 

61 
47 
19 

72.6 
56.0 
22.6 

23 
37 
65 

27.4 
44.0 
77.4 

84 
84 
84 

100.0 
100.0 
100.0 

ใชสื่อใหมกับคุณเทาท่ีจําเปน      
ใชสื่อใหมกับคุณมากยิ่งข้ึน  
ไมไดชวยแกไขปญหา  

43 
19 
8 

51.2 
22.6 
9.5 

41 
65 
76 

48.8 
77.4 
90.5 

84 
84 
84 

100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.48 ผลจากการศึกษาพบแนวทางท่ีสมาชิกครอบครัวใชแกไขปญหาของ 

เด็กและเยาวชน ไดแก ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม คิดเปนรอยละ 72.6 บอกหรือ
อธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหม คิดเปนรอยละ 56.0 ใชเทคโนโลยีส่ือใหมเทาท่ีจําเปน คิดเปน
รอยละ 51.2 ใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหมากข้ึน คิดเปนรอยละ 22.6 เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบ
เห็นหนาคาตา คิดเปนรอยละ 22.6 และไมไดชวยแกไขปญหา คิดเปนรอยละ 9.5 ตามลําดับ 
 

      2)  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวและการแกไข 
               จากตารางท่ี 4.49 ผลจากการศึกษาพบวามีเดก็และเยาวชน จํานวน 77 คน 

รอยละ 38.3 ประสบปญหากบัสมาชิกอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหม โดย
แบงออกเปนผูหญิง จํานวน 44 คน และผูชาย จํานวน 33 คน 
 

ตารางท่ี 4.49  จํานวนและรอยละของเดก็และเยาวชนท่ีพบปญหาของสมาชิกครอบครัว 

พบปญหา ไมพบปญหา รวม  
บุคคล (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

เด็กผูหญิง 
เด็กผูชาย 

44 
33 

31.9 
52.4 

94 
30 

68.1 
47.6 

138 
63 

100.0 
100.0 

รวม 77 38.3 124 61.7 201 100.0 
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ตารางท่ี 4.50  จํานวนและรอยละของสมาชิกครอบครัวท่ีเด็กและเยาวชนพบปญหา 

ท่ีพบปญหา ท่ีไมพบปญหา รวม  
สมาชิกครอบครัว (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

พอ 
แม 
พี่ชาย 
พี่สาว 
นองชาย 
นองสาว 

33 
53 
7 
5 
4 
7 

42.9 
68.8 
9.1 
6.5 
5.2 
9.1 

44 
24 
70 
72 
73 
70 

57.1 
31.2 
90.9 
93.5 
94.8 
90.9 

77 
77 
77 
77 
77 
77 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.50 ผลจากการสํารวจพบวาสมาชิกในครอบครัวท่ีเด็กและเยาวชนพบวา 

ประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมากท่ีสุดคือแม คิดเปนรอยละ 68.8 รองลงมา 
ไดแก พอ รอยละ 42.9 พี่ชาย รอยละ 9.1  นองสาว รอยละ 9.1  พี่สาว รอยละ 6.5  และนองชาย รอยละ 
5.2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.51  จํานวนและรอยละของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกครอบครัวประสบปญหา 

ท่ีประสบปญหา ท่ีไมประสบปญหา รวม  
ประเภทเทคโนโลยีสื่อใหม (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

โทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอรพซีี 
คอมพิวเตอรโนตบุค 
คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 

57 
29 
14 
4 
3 

74.0 
37.7 
18.2 
5.2 
3.9 

20 
48 
63 
73 
74 

26.0 
62.3 
81.8 
94.8 
96.1 

77 
77 
77 
77 
77 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.51 ผลจากการสํารวจพบวาประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกอ่ืน 

ในครอบครัวจะประสบปญหามากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 74.0 รองลงมา ไดแก 
คอมพิวเตอรพีซี รอยละ 37.7 คอมพิวเตอรโนตบุค รอยละ 18.2 คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา 
รอยละ 5.2 และโทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา รอยละ 3.9 9 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.52  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับปญหาของ 
         สมาชิกครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ระดับปญหา  
 

ปญหา 
มากที่สุด มาก      นอย 

นอย
ที่สุด 

ไมพบ
ปญหา 

Mean S.D. 
ระดับ
ปญหา 

ลําดับท่ี 

จํานวน 9 17 29 10 14 1.23 นอย 2 ไมชอบสื่อสารผาน 
สื่อใหม รอยละ 11.4 21.5 36.7 12.7 17.7 

1.96 
   

จํานวน 4 24 29 8 14 1.94 1.15 นอย 3 ใชสื่อใหมไมเปน 
รอยละ 5.1 30.4 36.7 10.1 17.7     
จํานวน 5 29 21 9 15 2.00 1.22 นอย 1 ไมคุนเคยกับการสื่อสาร

ผานสื่อใหม รอยละ 6.3 36.7 26.6 11.4 19.0     
จํานวน 5 10 30 16 18 1.59 1.16 นอยท่ีสุด 7 หลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผาน

สื่อใหม รอยละ 6.3 12.7 38.0 20.3 22.8     
จํานวน         4 16   25            17 17 1.65 1.17 นอย 6 ไมกลาแสดงออกผาน 

สื่อใหม รอยละ 5.1 20.3 31.6     21.5    21.5     
จํานวน 9 23 17 13 17 1.92 1.33 นอย 4 รูสึกถึงชองวางในการ

สื่อสารผานสื่อใหม รอยละ 11.4 29.1 21.5 16.5 21.5     
จํานวน 5 21 24 11 18 1.79 1.24 นอย 5 รูสึกขัดเขินในการสื่อสาร

ผานสื่อใหม รอยละ 6.3 26.6 30.4 13.9 22.8     

 
จากตารางท่ี 4.52 ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกอ่ืนในครอบครัวจะประสบปญหาใน 

การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด โดยปญหาที่สมาชิกในครอบครัว
ประสบคอนขางนอย ไดแก ไมคุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=2.00) ไมชอบ
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.96) ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน (Mean=1.94) รูสึกถึง
ชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.92) รูสึกขัดเขินในการส่ือสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.79) และไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยีส่ือใหม (Mean=1.65) 
ตามลําดับ 

สวนปญหาท่ีสมาชิกในครอบครัวประสบนอยที่สุดคือหลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลย ี
ส่ือใหม (Mean=1.59)  
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ตารางท่ี 4.53  จํานวนและรอยละของแนวทางท่ีเด็กและเยาวชนใชแกไขปญหาของสมาชิกครอบครัว  

ใช ไมใช รวม  
แนวทางแกไขปญหา (คน) รอยละ (คน) รอยละ (คน) รอยละ 

ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชสื่อใหม  
บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานสื่อใหม        
เปลี่ยนวิธีการสื่อสารมาเปนแบบเห็นหนากัน 

55 
59 
15 

69.6 
73.4 
19.0 

24 
21 
64 

30.4 
26.6 
81.0 

79 
79 
79 

100.0 
100.0 
100.0 

ใชสื่อใหมกับคุณเทาที่จําเปน      
ใชสื่อใหมกับคุณมากยิ่งขึ้น  
ไมไดชวยแกไขปญหา  

28 
21 
7 

35.4 
26.6 
8.9 

51 
58 
72 

64.6 
73.4 
91.1 

79 
79 
79 

100.0 
100.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4.53 ผลจากการศึกษาพบแนวทางท่ีเด็กและเยาวชนใชแกไขปญหาของ 

สมาชิกในครอบครัว ไดแก บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหมใหกบัสมาชิกครอบครัว 
คิดเปนรอยละ 73.4 ช้ีใหสมาชิกครอบครัวเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม รอยละ 69.6 ใช
เทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวเทาท่ีจําเปน รอยละ 35.4 ใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิก
ใหมากข้ึน รอยละ 26.6 เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา รอยละ 19.0 และไมไดชวย
แกไขปญหา รอยละ 8.9 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.54  คาเฉล่ีย คาสถิติทดสอบที และระดับนยัสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบ 

         เพศกับการประสบปญหาของสมาชิกครอบครัว 

คาเฉลี่ยปญหา  
ปญหา ชาย   หญิง 

ผลตางของ
คาเฉลี่ย 

 
T-test 

 
p-value 

สมาชิกไมชอบส่ือสารผานส่ือใหม   1.1905 0.5797 
สมาชิกใชสื่อใหมไมเปน   1.0317 0.6449 
สมาชิกไมคุนเคยกับการส่ือสารผานส่ือใหม   
สมาชิกหลีกเลี่ยงท่ีจะส่ือสารผานส่ือใหม   
สมาชิกไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม   
สมาชิกรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม   

สมาชิกรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานส่ือใหม   

1.1905 
0.8254 
0.9048 
1.1111 
1.0159 

0.6014 
0.5362 
0.5362 
0.5942 
0.5652 

0.6108 
0.3868 
0.5891 
0.2892 
0.3686 
0.5169 
0.4507 

3.011 
2.102 
2.919 
1.758 
2.055 
2.414 
2.303 

0.003* 
0.038* 
0.004* 
0.081 
0.042* 
0.018* 
0.023* 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จากตารางท่ี 4.54 เม่ือเปรียบเทียบเดก็และเยาวชนระหวางผูชายกับผูหญิง ผลจากการ  
ศึกษาพบวาผูชายจะประสบปญหาของสมาชิกครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม
มากกวาผูหญิง ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหเชิงสถิติโดยการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ระหวางเพศกับการประสบปญหาของสมาชิกครอบครัว ซ่ึงพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูชายกับ
ผูหญิงจะประสบปญหาของสมาชิกครอบครัวในระดับท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยปญหาของสมาชิกครอบครัวท่ีผูชายจะประสบมากกวาผูหญิง ไดแก สมาชิกไมชอบส่ือสาร
ผานเทคโนโลยีส่ือใหม สมาชิกไมคุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม สมาชิกรูสึกถึง
ชองวางในการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม สมาชิกรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
สมาชิกใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน และสมาชิกไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยีส่ือใหม ตามลําดับ 

นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณยังพบวาเดก็และเยาวชนจะรูสึกถึงชองวางใน 
การพูดคุยกับพอแมผานโทรศัพทมือถือ ท้ังนี้ เนื่องจากการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือทําใหเดก็และ
เยาวชนไมสามารถมองเห็นหนาและรับรูถึงอารมณ ความรูสึก หรือปฏิกิริยาท่ีแทจริงของพอแมได  

อีกทั้ง เด็กและเยาวชนก็เห็นวาปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสวนใหญจะ 
เกิดจากพอแม ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปนหรือไมถนัดใชเทคโนโลยีส่ือใหม
โดยวิธีอ่ืนๆนอกจากการพูดคุย เชน รับ-สงขอความ คนหาขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต พูดคุย
ทางออนไลน เปนตน   

แมวาบางคร้ังเด็กและเยาวชนพยายามที่จะบอกหรืออธิบายวิธีการใชงานตางๆใหกับ 
พอแม เชน การรับ-สงขอความทางโทรศัพทมือถือ การเปดดูรูปภาพในคอมพิวเตอร การเขา
อินเทอรเน็ต เปนตน แตพอแมก็ปฎิเสธท่ีจะรับรูหรือเรียนรูจากเด็กและเยาวชนโดยหยิบยกขออาง
ตางๆ เชน กลัวทํางานของลูกในคอมพิวเตอรหาย อานคําส่ังในโทรศัพทมือถือไมรูเร่ือง พิมพ
ขอความไมเปน กดคําส่ังไมเปน เปนตน 
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       4.2.4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
การศึกษาเกี่ยวกับผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมแบงการวิเคราะหขอมูล 

ออกเปน 2 สวน ดังนี ้
      4.2.4.1  ผลทางดานการส่ือสาร 
      4.2.4.2  ผลทางดานครอบครัว 
 

     4.2.4.1  ผลทางดานการส่ือสาร 
ตารางท่ี 4.55  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับผลตอ 

         การส่ือสารในครอบครัวจากการใชเทคโนโลยีส่ือใหม  

ระดับผลกระทบ  

ผลกระทบ มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมเกิด 
ผลกระทบ 

Mean S.D. 
ระดับ

ผลกระทบ 
ลําดับท่ี 

จํานวน 44 82 37 13 25 2.53 1.25 มาก 1 การสื่อสารในครอบครัว
ผานสื่อใหมเปนชองทาง
รองจากการสื่อสารแบบ
เห็นหนาคาตา 

รอยละ 21.9 40.8 18.4 6.5 12.4     

จํานวน 25 78 57 14 27 2.29 1.18 นอย 7 การสื่อสารในครอบครัว
ผานสื่อใหมไมแตกตาง 
ไปจากการสื่อสารแบบ 
เห็นหนาคาตา 

รอยละ 12.4 38.8 28.4 7.0 13.4     

จํานวน 35 72 57 16 21 2.41 1.17 มาก 2 การสื่อสารในครอบครัว
ผานสื่อใหมชวยลดชองวาง
ทางการส่ือสารระหวาง
สมาชิกครอบครัว 

รอยละ 17.4 35.8 28.4 8.0 10.4     

จํานวน 29 69 69 10 24 2.34 1.15 นอย 5 การสื่อสารผานสื่อใหมชวย
ใหสมาชิกเกิดความเขาใจ
กันมากยิ่งขึ้น 

รอยละ 14.4 34.4 34.4 5.0 11.9     

จํานวน      32 71 62            12 24 2.37 1.18 นอย 4 การสื่อสารผานสื่อใหมชวย
ใหสมาชิกมีการพูดคุยกัน
มากขึ้น 

รอยละ 15.9 35.3 30.8 6.0         11.9     

จํานวน 29 78 51 14 29 2.31 1.23 นอย 6 การสื่อสารผานสื่อใหมชวย
ใหสมาชิกกลาแสดงออก
มากยิ่งขึ้น 

รอยละ 14.4 38.8 25.4 7.0 14.4     

จํานวน 34 79 45 16 27 2.38 1.24 นอย 3 การสื่อสารผานสื่อใหมชวย
ใหสมาชิกมีอิสระในการ
สื่อสารหรือแสดงออกมาก
ยิ่งขึ้น 

รอยละ 16.9 39.3 22.4 8.0 13.4     
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จากตารางท่ี 4.55 ผลจากการศึกษาพบวาเดก็และเยาวชนเห็นดวยมากกบัการส่ือสารใน 
ครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเปนชองทางรองจากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา (Mean=2.53) 
และชวยลดชองวางทางการส่ือสารระหวางสมาชิกครอบครัว (Mean=2.41)  

สวนผลกระทบอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนแตกไ็มมากนักจากการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
ไดแก สมาชิกมีอิสระในการส่ือสารหรือแสดงออกมากยิ่งข้ึน (Mean=2.38) สมาชิกมีการพูดคุยกัน
มากข้ึน (Mean=2.37) สมาชิกเกิดความเขาใจกันมากยิ่งข้ึน (Mean=2.34) สมาชิกกลาแสดงออกมาก
ยิ่งข้ึน (Mean=2.31) และไมแตกตางไปจากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา (Mean=2.29) ตามลําดับ  

 
4.2.4.2 ผลทางดานครอบครัว 

ตารางท่ี 4.56  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับผลตอ 
         สมาชิกครอบครัวจากการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม  

ระดับผลกระทบ  
ผลกระทบ มากที่สุด มาก      นอย นอยที่สุด 

ไมเกิด 
ผลกระทบ Mean S.D. 

ระดับ
ผลกระทบ 

ลําดับท่ี 

จํานวน 54 100 25 5 17 2.84 1.11 มาก 1 สมาชิกเกิดการใชสื่อใหม
ดวยกันอยางมีความสุข รอยละ 26.9 49.8 12.4 2.5 8.5     

จํานวน 50 91 32 11 17 2.72 1.14 มาก 3 สมาชิกเกิดการใชสื่อใหม
ดวยกันอยางสรางสรรค รอยละ 24.9 45.3 15.9 5.5 8.5     

จํานวน 53 88 29 12 19 2.71 1.19 มาก 4 สมาชิกเกิดการเรียนรูการใช
สื่อใหมรวมกัน รอยละ 26.4 43.8 14.4 6.0 9.5     

จํานวน 61 74 38 11 17 2.75 1.19 มาก 2 สมาชิกเกิดการแบงปน
ประสบการณรวมกัน รอยละ 30.3 36.8 18.9 5.5 8.5     

จํานวน       57 74  39            12 19 2.68 1.21 มาก 6 สมาชิกเกิดความใกลชิดสนิท
สนมกันมากยิ่งขึ้น รอยละ 28.4 36.8 19.4    6.0           9.5     

จํานวน 61 74 35 14 20 2.69 1.25 มาก 5 สมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอ
กันมากยิ่งขึ้น รอยละ 30.3 35.3 17.4 7.0 10.0     

จํานวน 58 65 45 8 25 2.61 1.28 มาก 7 สมาชิกเกิดการดูแลความ
ปลอดภัยในครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้น 

รอยละ 28.9 32.3 22.4 4.0 12.4 
    

จํานวน 69 79 24 10 19 2.84 1.22 มาก 1 การดําเนินชีวิตของครอบครัว
มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รอยละ 34.3 39.3 11.9 5.0 9.5     
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จากตารางท่ี 4.56 ผลจากการศึกษาพบวาเดก็และเยาวชนเห็นดวยมากวาการส่ือสารผาน 
เทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานครอบครัว อันไดแก สมาชิกเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกัน
อยางมีความสุข (Mean=2.84) การดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน (Mean=2.84) 
สมาชิกเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน (Mean=2.75) สมาชิกเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหม
ดวยกันอยางสรางสรรค (Mean=2.72) สมาชิกเกิดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน 
(Mean=2.71) สมาชิกมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมากยิ่งข้ึน (Mean=2.69) สมาชิกเกิดความใกลชิด
สนิทสนมกันมากยิ่งข้ึน (Mean=2.68) และสมาชิกเกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมาก
ยิ่งข้ึน (Mean=2.61) ตามลําดับ  

 
นอกจากการสํารวจ ผลจากการสัมภาษณกพ็บความคิดเหน็ของเด็กและเยาวชนตอ 

ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากการใชเทคโนโลยีส่ือใหม ดังนี ้
 
การเปนตวัเสริมในการติดตอส่ือสาร 

ผลจากการศึกษาพบวา เด็กและเยาวชนเหน็วาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมกอใหเกดิ 
การส่ือสารในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ เนือ่งจากการส่ือสารระหวางเดก็และเยาวชนกบัพอแมสวนใหญ
จะเกิดข้ึนภายในบาน  

“มือถือไมไดทําใหครอบครัวคุยกนัมากข้ึน มันเปนแคตวัเสริมชวยในการ
ติดตอพูดคุยเวลาอยูขางนอก” (มนัสชนก โตะอาจ, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2554) 

 
“มือถือชวยใหพูดคุยกับครอบครัวก็จริง แตหากเปรียบเทียบกับคุยตอหนา 

จะนอยกวา และถาไมมีมือถือ ก็ไมเปนไร มาคุยกันท่ีบานก็ได” (ปฏิภาณ ล้ิมกวีรัตนวาที, 
สัมภาษณ, 9 มกราคม 2554) 

 
การเกิดปฎิสัมพันธท่ีลดนอยลง 

จากท่ีเดก็และเยาวชนใชเวลาอยูกับคอมพวิเตอรเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน พิมพงาน  
ทํารายงาน คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เลนเกม เปนตน เด็กและเยาวชนสวนหนึ่งยอมรับวาสงผล
ใหพวกเขามีเวลาพูดคุยหรือทํากิจกรรมกับพอแมนอยลง    

“ผลเสียของการเอาเวลาไปยุงอยูกับคอมพวิเตอรคือเวลาที่ไดพูดคยุกับ
ครอบครัวนอยลง” (วรรณฤดี วรวิชญาวิวฒัน, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2553) 
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สอดคลองกับผลจากการสัมภาษณซ่ึงพบวาเด็กและเยาวชนบางคนก็เหน็วาการส่ือสาร 
ผานโทรศัพทมือถือกลับทําใหพวกเขารูสึกหางเหินจากพอแม   

“การพูดคุยผานโทรศัพทมือถือทําใหรูสึกหางเหินจากพอแมเพราะไมได
สัมผัสกัน และรูสึกไมคอยอบอุนเพราะไมเห็นหนากัน (รัตนมน ทรัพยรุงเรือง, 
สัมภาษณ, 23 มกราคม 2554)  

 
ผลกระทบทางดานอ่ืนๆ 

นอกจากผลกระทบดังกลาวขางตนแลว ผลจากการสัมภาษณกพ็บวาการใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของเด็กและเยาวชนอันเปนผลมาจากการใชส่ือใหมอยางไม
เหมาะสม ไดแก สายตาส้ัน ปวดตา แสบตา ออนเพลีย ปวดหัว สมองลา หลังคอม ปวดหูหรือเจ็บหู 
เปนตน  

อีกทั้ง ผลจากการศึกษาก็พบผลกระทบทางดานอ่ืนๆ ไดแก ทางดานคาใชจายท่ีเพิม่ข้ึน  
เชน คาไฟฟา คาเช่ือมตออินเทอรเน็ต คาโทรศัพท และคาอุปกรณเสริมตางๆ ทางดานการเรียน เชน 
ตื่นสาย ไปโรงเรียนสาย และงอแงไมอยากไปโรงเรียน และทางดานอารมณหรือความรูสึก เชน การ
ยึดติดอยูกับส่ือใหม และความรูสึกเบ่ือหนายส่ือใหม  

“ตอนน้ีเบ่ือคอมพวิเตอรเพราะไมรูวาจะใชมันทําอะไรแลว” (จตุรงค ราชฤทธ์ิ, 
สัมภาษณ, 2 กนัยายน 2553)  

 
“บางทีเปดคอมพวิเตอรแลวรูสึกเบ่ือ เพราะไมรูจะเลนอะไรแลว” (รัตนมน 

ทรัพยรุงเรือง, สัมภาษณ, 5 กนัยายน 2553) 
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บทที่ 5 
บทสรุปผลการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง “เทคโนโลยีส่ือใหมกับการส่ือสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร”  

เปนการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือตอบปญหาของการวิจยั ดังนี ้
1.  มีเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดบางท่ีสมาชิกใชในครอบครัว 
2.  มีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
3.  สมาชิกใชเทคโนโลยีส่ือใหมในการส่ือสารในครอบครัวอยางไร 
4.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลอยางไรกับครอบครัว 

การศึกษาเชิงปริมาณใชวิธีการสํารวจโดยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปน 
สมาชิกครอบครัวเดี่ยว จํานวน 403 คน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก พอแมหรือผูปกครอง จํานวน 
202 คน และเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
จํานวน 201 คน 

การศกึษาเชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางซ่ึงเปนสมาชิกท้ังหมด 35 คน  
จากครอบครัวเดี่ยว จํานวน 15 ครอบครัว โดยแตละครอบครัวทําการสัมภาษณสมาชิกอยางนอย 
จํานวน 2 คน ไดแก พอหรือแม และลูกอายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา และผลจากการสัมภาษณสามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ตามชวงรายไดของ
พอแมท่ีใหสัมภาษณ ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 รายไดนอยกวา 15,001 บาท จํานวน 5 ครอบครัว  
กลุมท่ี 2 รายไดระหวาง 15,001- 25,000 บาท จํานวน 5 ครอบครัว  
กลุมท่ี 3 รายไดมากกวา 25,00 บาท จํานวน 5 ครอบครัว  
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
การสรุปผลการศึกษาแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดงันี้ 

                   5.1.1  ขอมูลทางประชากรและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
      5.1.2  ปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
       5.1.3  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

     5.1.4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
 
                   5.1.1  ขอมูลทางประชากรและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ผลจากการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปขอมูลทางประชากรและ 
การเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวไดดังนี้  
 
ขอมูลทางประชากรจากการสํารวจ 

ผลจากการสํารวจกลุมพอแมหรือผูปกครอง จํานวน 202 คน แบงพอและแมออกเปน 
จํานวนอยางละเทาๆกัน โดยพอแมหรือผูปกครองสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
53.0 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.0 ประกอบอาชีพคาขายหรือทําธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 22.3 มีรายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปน
รอยละ 29.7 และจากท่ีในครอบครัวของกลุมตัวอยางมีสมาชิกอยูระหวาง 4-6 คน คิดเปนรอยละ 
70.3 พอแมหรือผูปกครองสวนใหญจะมีบุตรอยางนอย 2 คน แบงออกเปนบุตรชายและบุตรสาว
อยางละ 1 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.9 และ 45.0 ตามลําดับ   

ผลจากการสํารวจกลุมเดก็และเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป จํานวน 201 คน แบงออกเปน 
ผูหญิง จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 68.7 และผูชาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.3 โดยเด็ก
และเยาวชนสวนใหญมีอายุระหวาง 15-16 ป คิดเปนรอยละ 41.3 กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 71.6 และจากท่ีในครอบครัวของกลุมตัวอยางมีสมาชิกอยูระหวาง 
4-6 คน คิดเปนรอยละ 68.7 เด็กและเยาวชนกลุมนี้จะเปนลูกสาวหรือลูกชายคนเดียวในครอบครัว 
คิดเปนรอยละ 54.7 และ 47.3 ตามลําดับ  
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ขอมูลทางประชากรจากการสัมภาษณ 
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกบักลุมตัวอยางซ่ึงเปนครอบครัวเดีย่ว จํานวน 15 ครอบครัว  

แบงการสัมภาษณออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพอแม จํานวน 15 คน และกลุมเดก็และเยาวชน อายุ
ระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 20 คน สามารถสรุปขอมูล
ทางประชากรไดดังนี ้

จากพอแมท่ีทําการสัมภาษณท้ังหมด จํานวน 15 คน แบงออกเปนแม จํานวน 7 คน คิดเปน 
รอยละ 46.7 และพอ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 53.3 โดยพอแมสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป 
คิดเปนรอยละ 53.3 จบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.7 และประกอบอาชีพ
คาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 26.7 สวนรายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือนของพอแม
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก นอยกวา 15,001 บาท จํานวน 5 คน ระหวาง 15,001-25,000 บาท 
จํานวน 5 คน และมากกวา 25,000 บาท จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.3 อยางละเทาๆกัน 

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกบัเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษา 
อยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 20 คน แบงออกเปนผูหญิง จํานวน 7 คน รอยละ 35.0 และผูชาย 
จํานวน 13 คน รอยละ 65.0 โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 15-16 ป คิดเปนรอยละ 45.0 และกําลัง
ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 55.0 
 
การเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ผลจากการศึกษาเกีย่วกับการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของกลุมตัวอยาง 
ท้ัง 2 กลุม ไดแก พอแมหรือผูปกครอง และเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 11-18 ป หรือท่ีกําลังศึกษา
อยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา พบวาในครัวเรือนของกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีเทคโนโลยีส่ือใหมอยู
ประมาณ 4-6 เคร่ือง หรือมีสัดสวนอยูท่ีสมาชิก 1 คน ตอ 1 เคร่ือง โดยประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหม
ท่ีพบวามีอยูในครัวเรือนมากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี โทรศัพท
คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอโฟน ปาลมโฟน พอคเก็ตพีซีโฟน สมารทโฟน) 
คอมพิวเตอรโนตบุค และคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอ ปาลม พอคเก็ตพีซี) 
ตามลําดับ 

เนื่องจากสภาพทางสังคมท่ีเส่ือมทรามลงท่ีเต็มไปดวยส่ิงลอลวงหรือยัว่ยุ ประกอบกบั  
พอแมตางตองออกไปทํางานกันคนละทิศคนละทาง และปลอยใหลูกตองเดินทางไปกลับโรงเรียน
ดวยตัวเอง จึงเปนเหตุใหพอแมเห็นความจําเปนซ้ือเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ
ใหกับสมาชิกครอบครัวเพื่อใชติดตอส่ือสารถึงกันโดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุเรงดวน อีกท้ัง เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนอยูในวัยกําลังติดเพื่อน ชอบทําอะไรหรือไปไหนมาไหนตามเพ่ือน และอยากเรียนรู
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หรือลองส่ิงใหม จึงเปนเหตุใหเด็กและเยาวชนอยากมีเทคโนโลยีส่ือใหมท้ังโทรศัพทมือถือและ
คอมพิวเตอรเพื่อใชติดตอพูดคุยกับเพื่อนและเพื่อหาความบันเทิง 

สวนเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือ ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัว 
สวนใหญจะมีโทรศัพทมือถือใชสวนตัวอยางนอยคนละ 1 เคร่ือง โดยโทรศัพทมือถือท่ีสมาชิก
ครอบครัวใชนั้นสวนใหญจะเปนรุนธรรมดาท่ัวไป ยกเวนเด็กและเยาวชนบางคนท่ีผลจากการศึกษา
พบวาจะใชโทรศัพทคอมพิวเตอร  

จากท่ีโทรศัพทคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเกิดจากการหลอมรวมกันระหวาง 
โทรศัพทกับคอมพิวเตอร และกอใหเกิดความสามารถในการติดตอพูดคุยท้ังโดยตรงและทางออนไลน 
รวมท้ัง การรับ-สงขอมูล การเขาอินเทอรเน็ต การดูหนัง และการฟงเพลง เปนตน ทําใหเด็กและ
เยาวชนอยากมีโทรศัพทคอมพิวเตอรมากกวาโทรศัพทมือถือแบบธรรมดา ขณะท่ีพอแมไมเห็น
ความจําเปนใชโทรศัพทคอมพิวเตอรเนื่องจากมีราคาคอนขางแพง และสวนใหญการติดตอส่ือสาร
ในครอบครัวจะเนนการโทรศัพทพูดคุยกันมากกวาอยางอ่ืน  

สวนเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทคอมพิวเตอร ผลจากการศึกษาพบวาในครัวเรือนของ 
กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคอมพิวเตอรพซีีอยู 1 เคร่ือง ซ่ึงจะถูกจัดวางไวท่ีบริเวณชั้นลางของบาน 
เชน หองนั่งเลน หองทํางาน หองโถง สวนกลางของบาน บริเวณทางข้ึน-ลงบันไดบาน เปนตน 
ท้ังนี้ พอแมเหน็วาเพื่อท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถมาใชคอมพิวเตอรได บริเวณดังกลาวเหมาะแก
การถายเทของอากาศหรือการระบายความรอนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร และพอแมสามารถคอยควบคุม 
ดูแลเด็กและเยาวชนใหใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมได  

สวนคอมพิวเตอรโนตบุค ผลจากการศึกษาพบวาในครัวเรือนของกลุมตัวอยางจะมี 
คอมพิวเตอรโนตบุคอยูคอนขางนอย ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมเห็นวามีคอมพิวเตอรพีซีอยูในครัวเรือนแลว 
สวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอรโนตบุค ผลจากการศึกษาพบวาสวนใหญจะเปนพอแมท่ีใชคอมพิวเตอร
โนตบุคเนื่องจากกอใหเกิดความสะดวกพกพาระหวางท่ีทํางานกับท่ีบาน ประกอบกับ จากท่ีเด็กและ
เยาวชนจะตองใชคอมพิวเตอรพีซีทําการบานหรือพิมพรายงาน พอแมจึงเห็นความจําเปนแยกใช
คอมพิวเตอรกันคนละเคร่ืองเพื่อปองกันการสูญหายของงาน         
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       5.1.2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
การศึกษาเกี่ยวกับปจจยัท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว แบงการ 

วิเคราะหปจจยัออกเปน 2 สวน ดังนี ้
      5.1.2.1  ปจจัยภายใน ประกอบดวย 
       1)  ความตองการทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนในการดําเนินชีวิตของ
สมาชิกครอบครัว ไดแก การติดตอพูดคุยกันตลอดเวลา การเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิก
ครอบครัว การทํางานหรือการเรียน การคนหาขอมูลขาวสาร และการประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทาง 

     2)  ความตองการทางจิตใจท่ีเกีย่วของกับอารมณหรือความรูสึกของสมาชิก 
ครอบครัว ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว ความปลอดภัยหรือความอุนใจ ความผอนคลาย ความ
เปนอิสระ และคลายความเหงา 
      5.1.2.2  ปจจัยจากภายนอก ประกอบดวย 

     1)  คุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก ความสะดวกพกพา ราคาถูก การ 
รับ-สงอีเมล การทองอินเทอรเน็ต การพูดคุยออนไลน การรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียง การบันทึก
ขอความ รูปภาพ เสียง และความบันเทิง (เชน การฟงเพลง วิทยุ การดหูนัง ทีว)ี 

2) อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความทันสมัย ความมีฐานะ และ 
การยอมรับจากสังคม 
 
ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชนตอปจจยัการใชเทคโนโลย ี
       ส่ือใหมในครอบครัว 

พอแม เด็กและเยาวชน 
1. การติดตอพดูคุย 
2. การคนหาขอมูลขาวสาร 
3. การควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว 
4. ความบันเทิง  
5. ความปลอดภัย 

1. ความบันเทิง 
2. การคนหาขอมูลขาวสาร 
3. การติดตอพดูคุย 
4. ความทันสมัย 
5. ความปลอดภัย 

 
จากตารางท่ี 5.1 แมวาผลจากการศึกษาจะพบวาเดก็และเยาวชนมีความคิดเห็นเกีย่วกับ 

ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวท่ีคอนขางสอดรับกับพอแม แตเด็กและเยาวชนจะเหน็
ความสําคัญของปจจัยเหลานั้นท่ีแตกตางจากพอแม 
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 พอแมกับปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
เม่ือเปรียบเทียบระหวางปจจยัภายในและปจจัยภายนอกตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใน 

ครอบครัว ผลจากการศึกษาพบวาพอแมสวนใหญจะใหความสําคัญกับปจจัยภายในมากกวาปจจัย
ภายนอก เนือ่งจากปจจยัภายในจะเนนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความจําเปนในการดําเนินชีวิต
และเพื่อความตองการทางจิตใจท่ีเกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึกของสมาชิกครอบครัว  

จากท่ีการดาํเนนิชีวติประจาํวนัของครอบครัว พอแมสวนใหญจะออกไปทํางานนอกบาน 
ขณะท่ีเด็กและเยาวชนออกไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน โดยเฉพาะพอแมท่ีประกอบอาชีพคาขายตาม
ตลาดนัดและท่ีทํางานเปนกะ ทําใหพอแมไมสามารถอยูพูดคุยกับลูกท่ีบานได แตดวยคุณสมบัติ
ของเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือท่ีกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร
ทําใหพอแมกับเด็กและเยาวชนสามารถใชโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารถึงกัน
ไดตลอดเวลา 

เนื่องจากพอแมมีหนาท่ีในการใหการเล้ียงดู ใหความรู และใหการอบรมส่ังสอนเด็ก 
และเยาวชนเพื่อใหเติบโตเปนสมาชิกท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม พอแมจึงเห็นความจําเปนของการ
มีคอมพิวเตอรพีซีไวภายในบานเพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถใชสืบคนหาขอมูลขาวสารท่ีจําเปน
ตอการศึกษาหรือการทํางาน และเนื่องจากปจจุบันสถาบันการศึกษาตางๆมีการนําคอมพิวเตอรพีซี
เขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในช้ันเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาเปนตนไป  

จากท่ีพอแมตองคอยปกปองเด็กและเยาวชนเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขท้ัง 
ทางดานรางกายและจิตใจ ประกอบกับ เนื่องจากสภาพทางสังคมท่ีเส่ือมทรามลง ท่ีเต็มไปดวยภัย
อันตรายตางๆ เชน การจี้ปลน การติดยาเสพติด หรือการหลอกลวง พอแมจึงเห็นความจําเปนใหเด็ก
และเยาวชนพกพาโทรศัพทมือถือไวกับตัวเพื่อใชติดตอพูดคุยกับพอแมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะท่ี
พอแมเกิดการใชโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือชวยในการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน เพื่อพอแม
สามารถรับรูไดถึงความเคล่ือนไหวและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเม่ืออยูนอกบาน   

แมวาพอแมจะเนนความจําเปนใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการดําเนินชีวิตของครอบครัว  
แตผลจากการศึกษากพ็บวาพอแมจะใหความสําคัญกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอรทางดานความบันเทิงตางๆ โดยพอแมจะยอมปลอยใหเด็กและเยาวชนใชเวลาสวนหนึง่
เลนเกม ทองอินเทอรเน็ต ดหูนัง หรือฟงเพลงในคอมพวิเตอร เพื่อใหเดก็และเยาวชนไดรูสึกผอนคลาย
ความตึงเครียดจากการเรียน 
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เด็กและเยาวชนกับปจจยัการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
จากท่ีเด็กและเยาวชนอยูในวยัอยากรูอยากลองส่ิงใหม ผลจากการศึกษาจึงพบวาเด็กและ 

เยาวชนเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทคอมพิวเตอรมากกวาโทรศัพทมือถือ ท้ังนี้ เนื่องจาก 
คุณสมบัติของคอมพิวเตอรทางดานความบันเทิงโดยเฉพาะเกมออนไลน ซ่ึงทําใหเด็กและเยาวชน
รูสึกสนุกและเพลิดเพลินไปกับการแขงขันกับเพ่ือนทางออนไลน อีกท้ัง เนื่องจากเด็กและเยาวชน
ตองเรียนหนังสือและเรียนพิเศษต้ังแตเชาจนเย็น ความบันเทิงจึงเปนส่ิงท่ีชวยใหเด็กและเยาวชน
รูสึกผอนคลายความตรึงเครียดจากการเรียน 

นอกจากความบันเทิง เดก็และเยาวชนมีความจําเปนใชคอมพิวเตอรเพื่อการพิมพงาน 
และการสืบคนหาขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต ท้ังนี ้เนือ่งจากคอมพวิเตอรถูกนําเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนปจจบัุน   

จากท่ีเดก็และเยาวชนอยูในวยัติดเพื่อน เดก็และเยาวชนกใ็หความสําคัญกับการใช 
คอมพิวเตอรเพื่อการพูดคุยกับเพื่อนทางออนไลน ซ่ึงเด็กและเยาวชนเห็นวาเปนชองทางการส่ือสาร
ท่ีประหยัดกวาการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ และในการพูดคุยทางออนไลน เด็กและเยาวชนจะมี
การนัดหมายเวลากับเพื่อนท่ีโรงเรียนกอนท่ีพวกเขาจะกลับมาบานเปดคอมพิวเตอรและออนไลน
ท้ิงไวเพื่อรอเพื่อนเขามาพูดคุยดวย อยางไรก็ดี แมวาการพูดคุยทางออนไลนของเด็กและเยาวชน
สวนใหญจะเปนการพูดคุยเลนกัน แตผลจากการศึกษาก็พบวาการพูดคุยระหวางเด็กและเยาวชนกับ
เพื่อนบางคร้ังก็เกี่ยวของกับเร่ืองการเรียน เชน การไถถามกันเร่ืองการบานหรือรายงาน การรับ-สง
ไฟลงานใหแกกัน เปนตน 

สวนโทรศัพทมือถือ ผลจากการศึกษาพบวานอกจากโดยสวนใหญเด็กและเยาวชนจะมี 
การส่ือสารกับพอแมผานโทรศัพทมือถือเพ่ือพูดคุยเร่ืองราวในชีวิตประจําวันแลว เชน การโทรบอก
พอแมวาเลิกเรียนแลว การนัดหมายเวลาใหพอแมมารับท่ีโรงเรียน เปนตน เด็กและเยาวชนกเ็หน็
ความจําเปนของโทรศัพทมือถือเม่ือเกิดเหตุเรงดวน เชน เม่ือเกิดเจ็บปวยท่ีโรงเรียน เม่ือตองกลับบานชา 
เปนตน ท้ังนี้ เพื่อพอแมไดรับรูถึงความเคล่ือนไหวและคลายความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
เด็กและเยาวชน 

อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะเพ่ือนก็สงผลใหเดก็และเยาวชนเกิดการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหม ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาจากท่ีเด็กและเยาวชนไดพูดคุยกับเพ่ือนหรือรูมาวา
เพื่อนมีเทคโนโลยีส่ือใหมอะไรกันบาง ทําใหเด็กและเยาวชนอยากมีอยากไดส่ือใหมตามเพ่ือน 
ท้ังนี้ เพื่อตองการเปนท่ียอมรับจากเพ่ือน อีกท้ังความทันสมัยทําใหเด็กและเยาวชนยุคดิจิตอล
จําเปนตองเรียนรูการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถทันผูอ่ืนหรือทันโลกได 
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นอกจากขอมูลดังกลาวแลว ผลจากการศึกษายังพบความคิดเห็นตอปจจัยการใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมท่ีแตกตางกนัระหวางเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูชายกบัผูหญิง โดยผูชายจะเนนการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมเพื่อความบันเทิง ขณะท่ีผูหญิงจะใหความสําคัญใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความสัมพันธใน
ครอบครัวและเพ่ือการสืบคนหาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการศึกษา 

เม่ือเปรียบเทียบอายุของเด็กและเยาวชน ผลจากการศึกษาก็พบปจจยัการใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมระหวางเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุแตกตางกัน โดยเด็กโตจะเนนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่
คลายความเหงา ขณะท่ีเด็กเล็กจะใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ความสัมพันธในครอบครัว 

เม่ือเปรียบเทียบระหวางคอมพิวเตอรพีซีกบัโทรศัพทมือถือ ผลจากการศึกษาพบวาเดก็ 
และเยาวชนสวนใหญจะเห็นความสําคัญของคอมพิวเตอรพีซีมากกวาโทรศัพทมือถือ ท้ังนี้ เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนเห็นวาคอมพิวเตอรชวยใหพวกเขาสามารถทําทุกส่ิงทุกอยางได เชน พิมพงาน 
คนหาขอมูลขาวสาร เลนเกม ทองอินเทอรเน็ต พูดคุยทางออนไลน เปนตน ขณะท่ีเด็กและเยาวชน
จะใชโทรศัพทมือถือเพื่อการติดตอพูดคุยกับครอบครัวโดยหลัก ดังนั้น หากไมมีโทรศัพทมือถือ 
เด็กและเยาวชนเห็นวาพวกเขาก็ยังสามารถใชเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนแทนได เชน โทรศัพทบาน 
โทรศัพทสาธารณะ เปนตน 
 
       5.1.3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 

การศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวแบงออกเปนประเด็นตางๆ  
ดังนี ้
      5.1.3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวนั 
      5.1.3.2  การใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
      5.1.3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
      5.1.3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
 

     5.1.3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวนั 
ผลจากการศึกษาพบวาการดาํเนินชีวิตประจําวันของครอบครัว สมาชิกมีการส่ือสารกัน 

ท้ังแบบเห็นหนาคาตาและแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมโดยมีเปาหมายท่ีคลายกัน ไดแก เพื่อขอหรือ
ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา หรือความคิดเห็น เพ่ือบอกเลาขอมูลขาวสารตางๆ และเพ่ือนัดหมาย
เร่ืองตางๆ นอกจากนั้น พอแมตองการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนเพื่อพูดคุยเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 
ขณะท่ีเด็กและเยาวชนส่ือสารกับพอแมเพื่อรับรูขอมูลขาวสารตางๆและแสดงออกถึงความรักความ
หวงใย  
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การส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตา 
จากท่ีแตละวนัสมาชิกครอบครัวตางมีภาระหนาท่ีเปนของตัวเอง ท้ังพอและแมตอง 

ออกไปทํางานนอกบานหรือแมทํางานบานอยูท่ีบาน และลูกออกไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน ทําให
การส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นคาหนาคาตาเกิดข้ึนในชวงเชาและชวงเย็น 

ในชวงเชา การส่ือสารระหวางพอแมกับเดก็และเยาวชนจะเปนการบอกเลาเกี่ยวกับ 
ตารางเวลาการทํางาน การเรียน หรือการทํากิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว ควบคูไปกับการรับ 
ประทานอาหารเชารวมกันหรือการเดินทางออกจากบานไปดวยกัน ตลอดจนการนดัหมายเวลากนั
ในชวงเย็นภายหลังจากสมาชิกตางเลิกเรียนหรือเลิกงาน ประกอบกับ พอแมจะถามไถเร่ืองตางๆเพ่ือ
เตรียมพรอมเด็กและเยาวชนกอนไปโรงเรียน เชน การจัดหนังสือหรืออุปกรณการเรียน การพกพา
การบานไปสงครูท่ีโรงเรียน เปนตน  

ในชวงเย็นภายหลังจากสมาชิกครอบครัวกลับมาถึงบาน การส่ือสารระหวางพอแมกับ 
เด็กและเยาวชนจะเปนการบอกเลา แลกเปล่ียนหรือสอบถามเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั ซ่ึงหากเปน
การพูดคุยระหวางแมกับลูกกจ็ะเกี่ยวของกบัการเรียน การเปนอยูท่ีโรงเรียน หรือเร่ืองอาหารการกิน 
หากเปนการส่ือสารระหวางพอกับลูกก็จะเกี่ยวของกับการขอหรือใหความชวยเหลือกันเร่ืองตางๆ 
เชน พอชวยลูกคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต หรือลูกชวยพอพิมพงาน เปนตน และหากเปนการ
พูดคุยระหวางลูกกับลูกกจ็ะเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือกนั (เชน พี่ชวยทําการบานหรือรายงาน
ใหนอง หรือนองชวยพิมพงานใหพี่) การทํากิจกรรมรวมกัน (เชน เลนเกมออนไลน) หรือการ
ถกเถียงกันในเร่ืองตางๆ (เชน ทะเลาะเบาะแวงเพื่อแยงกันใชคอมพิวเตอร)   

นอกจากนั้น สมาชิกครอบครัวอาจมีการพดูคุยกันอันเกิดจากการใชเวลาทํากิจวัตรหรือ 
กิจกรรมตางๆดวยกัน เชน ทําอาหาร ทานขาว ดูทีวี ทํางานบาน เปนตน รวมท้ัง พอแมอาจมีการ
พูดคุยสอดแทรกเพ่ืออบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชนในเร่ืองตางๆ โดยหยิบยกขาวสารหรือตัวอยาง
เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน เชน พอหยิบยกขาวการจี้ปลนมาสอนใหเดก็และ
เยาวชนระมัดระวังตัวเร่ืองความปลอดภัยเม่ืออยูนอกบาน แมช้ีตัวอยางละครในโทรทัศนเพ่ือปลูกฝง
เร่ืองศีลธรรมจริยธรรมใหกบัเด็กและเยาวชน เปนตน    

ผลจากการศึกษาพบวาท้ังพอแมและเด็กและเยาวชนเหน็ความสําคัญของการส่ือสารใน 
ครอบครัวแบบเห็นหนาคาตาท่ีชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถสังเกตสีหนา อารมณ หรือปฏิกริิยา
ของอีกฝายหนึ่งได ประกอบกับ การไดยินเสียงหรือน้ําเสียงชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถรับรูได
ถึงความรูสึกที่แทจริงของอีกฝายหนึ่ง ท่ีจะนํามาสูความใกลชิด ความอบอุนใจ และความเขาใจกัน
อยางแทจริง  
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      5.1.3.2  การใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
ผลจากการศึกษาเกีย่วกับประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกใชในครอบครัว 

มากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพีซี โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือ
แบบพกพา (เชน พีดีเอโฟน ปาลมโฟน พอคเก็ตพีซีโฟน) คอมพิวเตอรโนตบุค และคอมพิวเตอร
ขนาดฝามือแบบพกพา (เชน พีดีเอ ปาลม พอคเก็ตพีซี)  
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ผลจากการศึกษาพบวาพอแมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวโดยเฉล่ีย 
วันละ 4-6 คร้ัง ชวงเวลาที่พอแมใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวมากท่ีสุดคือเม่ืออยูท่ีบาน 
และท่ีทํางาน และสมาชิกครอบครัวท่ีพอแมมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยมากท่ีสุดคือลูกสาว  

พอแมเกดิการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมอยางมากเพ่ือวตัถุประสงคท่ีกอใหเกิดการส่ือสาร 
ในครอบครัว ไดแก แจงขอมูลขาวสารตางๆ นัดหมายในเร่ืองตางๆ พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิต 
ประจําวัน รับรูขอมูลขาวสารตางๆ ความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว แสดงความรักหรือความหวงใย 
ความใกลชิดสนิทสนม ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา 
ความคิดเห็น พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ และพูดคุยในเร่ืองท่ีตนเองทําผิดพลาด 
ตามลําดับ 

ขณะเดียวกนั พอแมก็มีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางมากเพ่ือวัตถุประสงคท่ีกอใหเกดิ 
ประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวและท่ีอาจสงผลกระทบตอการส่ือสารในครอบครัว ไดแก 
ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ คลายความเหงา ความบันเทิง และความเปนอิสระ ตามลําดับ 

การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่วัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว วิธีการ 
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีพอแมใชกับสมาชิกครอบครัวเปนอยางมาก ไดแก การพูดคุยผาน
ส่ือโดยตรง และการดูหนังหรือดูทีวี ตามลําดับ ขณะท่ีพอแมมีการสนทนาผานเครือขายสังคม
ออนไลนกับสมาชิกครอบครัว (เชน Hi5) นอยท่ีสุด   

สวนเด็กและเยาวชน ผลจากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนสวนใหญมีการใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวโดยเฉล่ียวันละ 4-6 คร้ัง ชวงเวลาท่ีเด็กและเยาวชนจะใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวมากท่ีสุดคือเม่ืออยูท่ีโรงเรียน และชวงเย็นภายหลังจากเลิกเรียน และ
สมาชิกครอบครัวท่ีเด็กและเยาวชนมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยมากท่ีสุดคือแม  

เด็กและเยาวชนมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางมากเพ่ือวัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดการ 
ส่ือสารในครอบครัว ไดแก รับรูขอมูลขาวสารตางๆ นัดหมายในเร่ืองตางๆ แจงขอมูลขาวสารตางๆ 
พูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว แสดงความรักหรือความ

DPU



 174 

หวงใย ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น ความใกลชิดสนิทสนม ใหความชวยเหลือ 
คําแนะนํา ความคิดเห็น พูดคุยเร่ืองสวนตัวหรือท่ีเปนความลับ และพูดคุยในเร่ืองท่ีตนเองทํา
ผิดพลาด ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเด็กและเยาวชนระหวางผูชายกับผูหญิง  
ผลจากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนท่ีเปนผูหญิงจะใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวเพื่อพูดคุย
เร่ืองท่ีทําผิดพลาดมากกวาเดก็และเยาวชนท่ีเปนผูชาย  

ขณะเดียวกนั เด็กและเยาวชนก็เกดิการใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยางมากเพื่อวัตถุประสงค 
ท่ีกอใหเกดิประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัวและท่ีอาจสงผลกระทบตอการส่ือสารในครอบครัว 
ไดแก ความบันเทิง คลายความเหงา ความเปนอิสระ และความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ ตามลําดบั 

เม่ือเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุแตกตางกัน ผลจาก 
การศึกษาพบวาเด็กโตจะชอบใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวเพื่อความบันเทิงมากกวาเด็กเล็ก 

การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่วัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว วิธีการ 
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีเด็กและเยาวชนใชกับสมาชิกครอบครัวเปนอยางมาก ไดแก การ
พูดคุยผานส่ือโดยตรง การดูหนังดูทีวี การฟงเพลงวิทยุ การรับ-สงขอความส้ัน (SMS) การคนหา
ขอมูลขาวสาร การทองอินเทอรเน็ต การรับ-สงอีเมล และการสนทนาทางออนไลน ตามลําดับ 
ขณะท่ีเด็กและเยาวชนมีการสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน และการรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) 
คอนขางนอย ตามลําดับ 

 
พอแมกับการสื่อสารในครอบครัวแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

แมวาผลจากการศึกษาจะพบวาสมาชิกจะใหความสําคัญกับการส่ือสารในครอบครัว 
แบบเหน็หนาคาตามากกวาแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม แตดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม 
ประกอบกับ สภาพทางสังคมเศรษฐกิจปจจุบันท่ีเต็มไปดวยความแออัดและภัยอันตรายตางๆ ทําให
พอแมเหน็ถึงความจําเปนใชเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือท่ีกอใหเกดิความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอส่ือสารและความสะดวกสบายในการดําเนินชวีิตประจําวนัของครอบครัว 

การส่ือสารในครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหมสวนใหญจะเกิดข้ึนในชวงเยน็ภายหลัง 
จากพอแมเลิกงานหรือเด็กและเยาวชนเลิกเรียนแลว โดยพอแมจะใชโทรศัพทมือถือโทรหาเด็กและ
เยาวชนเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไดแก ตามตัวใหกลับบานตรงเวลา นัดหมายเวลาหรือสถานท่ีท่ีจะ
ไปรับท่ีโรงเรียน นัดหมายสถานท่ีท่ีจะพบเจอเพื่อเดินทางกลับบานพรอมกัน หรือไหววานใหทํา
บางส่ิงบางอยาง เชน ไปซ้ือของใชท่ีรานคา แวะซ้ืออาหารที่ตลาด ไปรับนองท่ีโรงเรียน เปนตน 
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ท้ังนี้ ผลจากการศึกษาพบวาพอแมสวนใหญจะโทรหาลูกสาวมากกวาลูกชายเนื่องจากเห็นวาเปน
ผูหญิงพอแมจึงเปนหวงมากกวาผูชาย และเปนวัยท่ีเด็กและเยาวชนอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ   

นอกจากการพดูคุยเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั ผลจากการศึกษากพ็บวาพอแมสามารถ 
ส่ือสารผานโทรศัพทมือถือกับสมาชิกครอบครัวเม่ือเกิดเหตุเรงดวน เชน แมโทรหาลูกเพื่อถามหา
ส่ิงของภายในบาน เปนตน  

สวนครอบครัวท่ีพอแมออกไปขายของตามตลาดนัดและหรือทํางานเปนกะ ทําใหพอแม 
ไมสามารถอยูบานคอยดูแลเด็กและเยาวชนได พอแมก็จะโทรหาเด็กและเยาวชนเพื่อพูดคุยหรือ 
ถามไถเร่ืองการเรียน การเปนอยู และอาหารการกินท่ีบาน ท้ังนี้ เพื่อพอแมสามารถควบคุมดูแล
ความประพฤติของเด็กและเยาวชนได    

การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม พอแมจะใชการพดูคุยโดยตรงผานโทรศัพทมือถือ 
กับสมาชิกครอบครัวเนื่องจากเห็นวาเปนวิธีการส่ือสารท่ีงายท่ีสุดและกอใหเกิดความเขาใจกนั และ
แมวาพอแมบางคนจะสามารถรับและสงความขอความในโทรศัพทมือถือได แตพอแมก็เห็นวาเปน
วิธีการส่ือสารท่ียุงยากหรือเสียเวลาที่จะตองพิมพขอความและกดปุมคําส่ังตางๆมากกวาการโทร
พูดคุยกนัโดยตรง 

แมวาพอแมจะมีการส่ือสารผานโทรศัพทมือถือหรือผานคอมพิวเตอรกบับุคคลอ่ืน 
ภายนอกครอบครัว ไดแก ญาติพี่นอง เพือ่น และเพื่อนรวมงาน โดยวิธีการพูดคุยโดยตรงหรือการ
รับ-สงขอมูลทางอีเมล เพื่อวตัถุประสงคในการทํางาน การใหหรือขอความชวยเหลือตอกัน และการ
ติดตอประสานงานเร่ืองตางๆ แตผลจากการศึกษาก็พบความบอยคร้ังท่ีพอแมจะมีการส่ือสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกในครอบครัวมากกวาบุคคลอ่ืนภายนอกครอบครัว 
 
เด็กและเยาวชนกับการส่ือสารในครอบครัวแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

การส่ือสารกับพอแมผานเทคโนโลยีส่ือใหม เดก็และเยาวชนจะพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ 
กับพอแมในชวงเยน็ภายหลังจากเลิกเรียนเพื่อนัดหมายและแจงขอมูลขาวสารตางๆ เชน นัดหมาย
สถานท่ีหรือเวลาท่ีจะใหพอแมมารับท่ีโรงเรียน บอกพอแมเร่ืองการกลับบานลาชา ขอเล่ือนเวลาท่ี
จะใหพอแมมารับท่ีโรงเรียน เปนตน อีกท้ัง เด็กและเยาวชนจะส่ือสารกับพอแมผานโทรศัพทมือถือ
เม่ือเกิดเหตุจําเปน เชน ลูกโทรบอกแมเม่ือเกิดปวดทองท่ีโรงเรียน ลูกโทรใหพอแมชวยเอาการบาน
มาใหท่ีโรงเรียน แมโทรหาลูกเพื่อถามหาส่ิงของในบาน เปนตน  

นอกจากการพดูคุยเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั ผลจากการศึกษายังพบวาเด็กและเยาวชน 
บางคนจะสงขอความทางโทรศัพทมือถือเพื่อแสดงความรักความหวงใยตอพอแมเนื่องในวันพิเศษ
หรือโอกาสตางๆ เชน วันเกิด หรือเม่ือพอแมเดินทางไปตางจังหวัด ขณะท่ีเด็กและเยาวชนบางคน
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จะสงขอความเพื่อบอกเลาเร่ืองท่ีทําผิด เชน แอบไปเลนเกมท่ีรานคอมพิวเตอร ทําส่ิงของท่ีพอแมรัก
เสียหาย เปนตน ท้ังนี้ เด็กและเยาวชนใหเหตุผลท่ีใชวิธีการดังกลาววาเพื่อจะไดมีเวลาเตรียมตัว
เตรียมใจกอนท่ีจะเจอหนาพอแม หรือเด็กและเยาวชนบางคนเห็นวาเพราะเปนความผิดท่ีรายแรง จึง
ไมกลาบอกตอหนาพอแม และกลัวโดนทําโทษหนัก 

สวนคอมพิวเตอร ผลจากการศึกษาพบวาไมกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัวเนื่องจาก 
พอแมสวนหนึ่งใชคอมพิวเตอรไมเปน ขณะท่ีอีกสวนหนึ่งจะมีคอมพิวเตอรโนตบุคใชสวนตัว 
ดังนั้น การพูดคุยระหวางเด็กและเยาวชนกับพอแมจะเปนการขอหรือใหความชวยเหลือตอกัน เชน 
ลูกพิมพรายการอาหารใหแม หาขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวใหพอ เปดรูปภาพ คลิปวีดิโอ หนัง 
หรือละครยอนหลังใหแมดู เปนตน รวมท้ัง พอแมจะพูดตักเตือนเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับภัย
อันตรายตางๆจากอินเทอรเน็ต เชน การหลอกลวง หรือการลอลวงทางออนไลน เปนตน 
 

แมวาผลจากการศึกษาจะพบวาเดก็และเยาวชนจะพยายามพูดคุยทางออนไลนกับพอแม  
แตเด็กและเยาวชนก็จะไมสามารถส่ือสารกับพอแมไดหากพอแมไมโตตอบกลับมา เนื่องจากเด็ก
และเยาวชนจะตองรอใหพอแมวางหรือสะดวกท่ีจะพูดคุยทางออนไลนกับพวกเขา  

จากท่ีพอแมจะปลอยใหเดก็และเยาวชนใชคอมพิวเตอรอยูตามลําพัง ผลจากการศึกษา 
พบวาเด็กและเยาวชนเกิดการใชคอมพิวเตอรเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไดแก การศึกษา เชน การ
คนหาขอมูลขาวสาร การพิมพงาน การทํารายงาน เปนตน ความบันเทิง เชน การเลนเกม ฟงเพลง 
หรือดูหนัง และการทองอินเทอรเน็ต    

เม่ือเปรียบเทียบระหวางพอแมกับเพื่อน ผลจากการศึกษาพบวาเนื่องจากการพูดคุย 
ระหวางเด็กและเยาวชนกับพอแมจะคอนขางเปนทางการ มีเปาหมาย และเนนคุยกันเร่ืองธุระ เด็ก
และเยาวชนจึงเลือกท่ีจะพูดคุยกับพอแมทางโทรศัพทมือถือ ขณะท่ีเด็กและเยาวชนจะชอบส่ือสาร
กับเพ่ือนผานคอมพิวเตอร เชน ทางออนไลน ทางเครือขายสังคมออนไลน เชน hi5 หรือทางอีเมล 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนสามารถพูดคุยเลนกับเพ่ือนไดเร่ือยๆและเห็นวาเปนชองทางการส่ือสารท่ี
ประหยัดกวาโทรศัพทมือถือ   
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5.1.3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
นอกจากท้ังพอแมและเด็กและเยาวชนจะเห็นดวยกับกฎระเบียบแบบแผนการใช 

เทคโนโลยีส่ือใหมแลว ผลจากการศึกษายังพบการมีกฎระเบียบแบบแผนตางๆในครอบครัวของ
กลุมตัวอยาง  ไดแก พอแมมีการกํากับ ควบคุม หรือดูแลใหเด็กและเยาวชนใชเทคโนโลยีส่ือใหม
อยางเหมาะสม สมาชิกครอบครัวใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน สมาชิกครอบครัว
เรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน พอแมมีการจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชเทคโนโลยีส่ือใหม
ของเด็กและเยาวชน พอแมจะคอยสังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเด็กและเยาวชน 
และพอแมมีการคัดกรองถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีส่ือใหมแตละประเภท 

เนื่องจากพอแมตองการปลูกฝงใหเดก็และเยาวชนมีระเบียบวินยัในการใชโทรศัพทมือถือ 
ใหเหมาะสม พอแมจึงใหเด็กและเยาวชนรับผิดชอบคาโทรศัพทของตนเองซ่ึงเปนเงินสวนหนึ่งจาก
คาอาหารหรือคาขนมท่ีพอแมใหเด็กและเยาวชนเปนรายวันหรือรายสัปดาห ท้ังนี้ เพื่อเด็กและ
เยาวชนจะไดเรียนรูขอบเขตการโทรศัพทของตัวเอง และเพื่อเปนการจํากัดคาโทรศัพทของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้ง พอแมบางคนจะเอาโทรศัพทมือถือมาตรวจเช็คเร่ืองการโทรศัพทและคาโทรศัพท
ของเด็กและเยาวชน 

สวนคอมพิวเตอร ผลจากการศึกษาพบวาพอแมจะใชวิธีการตางๆเพ่ือควบคุมดูแลให 
เด็กและเยาวชนเกิดการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม ไดแก กําหนดวนัหรือเวลาการใชคอมพิวเตอร 
(เชน หากเปนวันธรรมดา พอแมจะใหเด็กและเยาวชนใชทําการบานเทานั้น หากเปนวันหยดุ จะให
ใชเลนเกมเปนเวลา 2 ช่ัวโมง) ใหเดก็และเยาวชนตองมาขออนุญาตพอแมกอนเปดใชคอมพิวเตอร 
พยายามช้ีใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงขอดีขอเสียของการใชคอมพิวเตอร และเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร 
(เชน เมาส หรือคียบอรด) เพือ่ปองกันไมใหเด็กและเยาวชนใชคอมพิวเตอรตามลําพังท่ีบาน เปนตน  

จากท่ีพอแมมีการตั้งกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมภายในบาน ผลจาก 
การศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนจะเกิดปฏิกิริยาตางๆ ไดแก งอนไมพูดจากับพอแม ถกเถียงพอแม 
ไมเช่ือฟงพอแม กระแทกกระท้ันปดเครื่องคอมพิวเตอร เดินออกนอกบานไป แสดงอารมณ
หงุดหงิดใสพอแม รูสึกกดดัน เปนตน  

แมวาในครอบครัวสวนใหญจะมีการตั้งกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม  
แตผลจากการศึกษากพ็บวาในบางครอบครัวพอแมจะไมมีการตัง้กฎระเบียบใดๆ ท้ังนี ้ เนื่องจากพอแม
เห็นวาการปลอยใหเด็กและเยาวชนเลนคอมพิวเตอรอยูในบานจะทําใหพอแมสามารถรับรูไดถึง
ความเคล่ือนไหวและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนมากกวาการปลอยใหเด็กและเยาวชนออก
นอกบานไปไหนมาไหน 
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      5.1.3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
การศึกษาเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการ 

แกไข แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี ้
        1)  ปญหาหรืออุปสรรคของพอแมกับเด็กและเยาวชนและการแกไข 

      2)  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวและการแกไข 
 

                   1)  ปญหาหรืออุปสรรคของพอแมกับเดก็และเยาวชนและการแกไข 
แมวากลุมตัวอยางจะประสบปญหากับเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศพัทมือถือมากท่ีสุด  

แตผลจากการศึกษากพ็บวาพอแมจะประสบกับปญหาหรืออุปสรรคบางประการในการส่ือสารผาน
เทคโนโลยีส่ือใหมมากกวาเด็กและเยาวชน  

ปญหาท่ีพอแมประสบมากกวาเดก็และเยาวชน ไดแก ไมคุนเคยกับการสื่อสารผาน 
เทคโนโลยีส่ือใหม ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน และไมชอบส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ตามลําดับ 

ปญหาท่ีพอแมและเดก็และเยาวชนประสบนอย ไดแก รูสึกถึงชองวางในการส่ือสาร 
ผานเทคโนโลยีส่ือใหม และรูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ตามลําดับ 

ปญหาท่ีเด็กและเยาวชนประสบนอยกวาพอแม ไดแก ไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยี 
ส่ือใหม หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม และใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน ตามลําดับ 

แนวทางท่ีสมาชิกครอบครัวใชแกไขปญหาของพอแมกับเด็กและเยาวชน ไดแก ช้ีให 
พอแมเห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหม
ใหกับพอแม ใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับพอแมเทาท่ีจําเปน ใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหมากยิ่งข้ึน เปล่ียน
วิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา และไมไดชวยแกไขปญหา ตามลําดับ 

อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาพบวาพอแมจะปฏิเสธรับความชวยเหลือจากสมาชิกครอบครัว 
ในการแกไขปญหาของตนเองโดยใหเหตุผลตางๆ เชน หัวไมคอยดี ไมอยากรับรูอะไรแลว กลัวจะ
ทํางานของลูกในคอมพิวเตอรหาย อานคําส่ังในโทรศัพทมือถือไมรูเร่ือง เปนตน 
 
                    2)  ปญหาหรืออุปสรรคของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวและการแกไข 

ผลจากการศึกษาพบวาจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 202 คน มีพอแมจํานวน 55 คน คิดเปน 
รอยละ 27.2 ประสบกับปญหาของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
โดยสมาชิกอ่ืนในครอบครัวท่ีพอแมตางพบปญหามากท่ีสุดคือสามีหรือภรรยา รองลงมา ไดแก ลูกสาว 
และลูกชาย ตามลําดับ  
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สวนเดก็และเยาวชน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 201 คน มีเด็กและเยาวชนจํานวน 77 คน  
หรือรอยละ 38.3 ประสบกับปญหาของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
โดยสมาชิกอ่ืนในครอบครัวท่ีเดก็และเยาวชนพบปญหามากท่ีสุดคือแม รองลงมา ไดแก พอ พี่ชาย 
นองสาว พี่สาว และนองชาย ตามลําดับ 

ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสมาชิกในครอบครัวจะประสบปญหามากท่ีสุดคือ 
โทรศัพทมือถือ รองลงมา ไดแก คอมพิวเตอรพซีี และคอมพิวเตอรโนตบุค ตามลําดับ  

ปญหาท่ีพอแมเห็นวาสมาชิกอ่ืนในครอบครัวประสบอยางมากคือไมคุนเคยกับการ 
ส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม   

ปญหาท่ีท้ังพอแมกับเด็กและเยาวชนเหน็วาสมาชิกอ่ืนในครอบครัวประสบนอย ไดแก  
ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน ไมชอบส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม รูสึกถึงชองวางในการส่ือสาร
ผานเทคโนโลยีส่ือใหม และไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

สวนปญหาท่ีพอแมเหน็วาสมาชิกอ่ืนในครอบครัวประสบนอยท่ีสุดคือรูสึกขัดเขินใน 
การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ขณะท่ีเด็กและเยาวชนเห็นวาสมาชิกในครอบครัวประสบปญหา
ในการหลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมนอยท่ีสุด 

แนวทางท่ีพอแมกับเด็กและเยาวชนใชแกไขปญหาของสมาชิกอ่ืนในครอบครัว ไดแก  
บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหมใหกับสมาชิกครอบครัว ช้ีใหสมาชิกครอบครัว
เห็นถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม และใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวเทาท่ีจําเปน  
 
       5.1.4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

การศึกษาเกี่ยวกับผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมแบงการวิเคราะหขอมูล 
ออกเปน 3 สวน ดังนี ้
      5.1.4.1  ผลทางดานการส่ือสาร 
      5.1.4.2  ผลทางดานครอบครัว 
      5.1.4.3  ผลทางดานอ่ืนๆ 
 
                   5.1.4.1  ผลทางดานการส่ือสาร 

จากท่ีสมาชิกครอบครัวเกิดการนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาเปนสวนหนึ่งของการส่ือสาร 
ในครอบครัว ผลจากการศึกษาพบวาท้ังพอแมกับเด็กและเยาวชนเห็นดวยอยางมากกับการส่ือสาร
ผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีกลายเปนชองทางรองจากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา โดยเฉพาะเด็ก
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และเยาวชนที่เห็นดวยวาการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยลดชองวางทางการส่ือสารระหวาง
สมาชิกครอบครัว   

อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาก็พบวาโดยภาพรวมเทคโนโลยีส่ือใหมไมไดสงผลมากตอ 
การส่ือสารในครอบครัว หรือไมไดกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึนนั่นเอง ดังจะเหน็ได
จากผลอื่นๆท่ีเกิดข้ึนคอนขางนอย ไดแก การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกเกิดความ
เขาใจกนัมากยิง่ข้ึน การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกมีการพูดคุยกนัมากข้ึน และ
การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกมีอิสระในการส่ือสารหรือแสดงออกมากยิ่งข้ึน  

ท้ังนี้ พอแมกบัเด็กและเยาวชนเห็นวาเนื่องจากสมาชิกครอบครัวอาศัยอยูรวมกนั ทําให 
การพูดคุยหรือการมีปฏิสัมพันธจึงเปนแบบเห็นหนาคาตามากกวาแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม อีกท้ัง 
จากท่ีสมาชิกครอบครัวเห็นวาเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ เปนเพียงเคร่ืองมือหนึ่ง
ท่ีชวยใหการติดตอส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วเม่ือสมาชิกตางอยูกันคนละท่ี การส่ือสารผาน
โทรศัพทมือถือจึงทําใหสมาชิกครอบครัวไมสามารถรับรูหรือเขาใจไดถึงความรูสึกท่ีแทจริงของอีก
ฝายหนึ่งได  
 
                   5.1.4.2  ผลทางดานครอบครัว 

ผลจากการศึกษาพบวาพอแมกับเด็กและเยาวชนเห็นวาการส่ือสารผานเทคโนโลย ี
ส่ือใหมสงผลอยางมากกับครอบครัว ไดแก การดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน สมาชิกครอบครัวเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันมากยิ่งข้ึน สมาชิกเกิดความใกลชิดสนิทสนมกัน
มากยิ่งข้ึน สมาชิกเกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากยิ่งข้ึน สมาชิกครอบครัวเกิดการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมดวยกันอยางมีความสุข สมาชิกเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน และสมาชิก
เกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกันอยางสรางสรรค 

อยางไรก็ดี พอแมเห็นวาผลที่เกิดข้ึนคอนขางนอยคือสมาชิกเกิดการเรียนรูการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมสวนหนึ่งใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน จึงเปนเหตุ
ใหเกิดขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัว เชน การรับ-สงขอความ การรับ-
สงอีเมล การพูดคุยทางออนไลน เปนตน ขณะท่ีเด็กและเยาวชนสวนใหญจะใชเวลาอยูกับ
เทคโนโลยีส่ือใหมและเพื่อนมากเกินไป จึงทําใหเด็กและเยาวชนไมเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหม
กับพอแม  
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                   5.1.4.3  ผลทางดานอ่ืนๆ 
ผลจากการศึกษาพบผลทางดานอ่ืนๆ ดังนี ้
            1)  ทางดานสุขภาพ ของสมาชิกครอบครัวจากการใชคอมพิวเตอรและการพูดคุย 

ทางโทรศัพทมือถือเปนเวลานานหรือมากเกินไป เชน สายตาส้ัน ปวดตา แสบตา ออนเพลีย
เนื่องจากพักผอนนอย ปวดหัว สมองลา หลังคอม ปวดหู เจ็บหู เปนตน  

     2)  ทางดานคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน เชน คาไฟฟา คาเช่ือมตออินเทอรเน็ต คาโทรศัพท  
และคาอุปกรณเสริมตางๆ เปนตน   

3)  ทางดานการเรียน จากท่ีเด็กและเยาวชนเพลิดเพลินไปกับการเลนเกมหรือ 
การทองอินเทอรเน็ตจนดกึ เชน ตื่นสาย ไปโรงเรียนสาย งอแงไมอยากไปโรงเรียน เกิดพฤติกรรม
ติดเกม เปนตน 

4)  ทางดานความรูสึก ท่ีเกิดความยึดติดอยูกับเทคโนโลยีส่ือใหม เชน ตองพกพา 
โทรศัพทมือถือไวกับตัวอยูตลอดเวลา หากวันไหนลืมโทรศัพทมือถือไวท่ีบาน ก็เหมือนขาดบางส่ิง
บางอยางหรือเหมือนไมไดใสอะไรสักอยางหนึ่ง และเกิดความเบ่ือหนายหรือไมอยากเลน
คอมพิวเตอรเพราะเลนคอมพิวเตอรจนไมรูวาจะเลนอะไรอีก  
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
การอภิปรายผลการศึกษาเร่ือง “เทคโนโลยีส่ือใหมกับการส่ือสารในครอบครัวในเขต 

กรุงเทพมหานคร” แบงประเด็นการอภิปรายออกเปน 4 สวน ดังนี ้
     5.2.1  การเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
     5.2.2  ปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
     5.2.3  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
     5.2.4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

 
     5.2.1  การเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

จากท่ีครอบครัวสวนใหญมีการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือและ 
คอมพิวเตอรพีซีมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก โทรศัพทคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรโนตบุค ท้ังนี้ 
เปนผลมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้   
 

ภาพท่ี 5.1  แสดงปจจยัทางบคุคลท่ีสงผลตอการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม 
 
การรับรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ือใหม 

ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัวตางเห็นวาเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสามารถ 
ตอบสนองกับความตองการของครอบครัวไดมากท่ีสุดคือโทรศัพทมือถือ เนื่องจากชวยใหการ
ติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัวสามารถเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา และโทรศัพทมือถือมี
ราคาท่ีไมแพงมากนัก เชนเดียวกับเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทคอมพิวเตอรพีซีท่ีสมาชิกครอบครัวก็
เห็นวาสามารถตอบสนองกับความตองการของครอบครัวได โดยชวยสนับสนุนดานการศึกษาและ
การเรียนรูของสมาชิกครอบครัว เชน การพิมพงาน การสืบคนหาขอมูลขาวสาร การรับ-สง
ไฟลขอมูล เปนตน    

ปจจัยทางบุคคล 
เชน การศึกษา อาชีพ ความสนใจ 

ความสามารถ เปนตน 

การรับรูถึงความยากงาย 
ในการใชเทคโนโลยีสื่อใหม พอแม 

เด็กและเยาวชน การรับรูถึงประโยชน 
ของการใชเทคโนโลยีสื่อใหม 
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แมวาโทรศัพทคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุคจะมีคุณสมบัติท่ีดีกวาโทรศัพทมือถือ 
และคอมพิวเตอรพีซี เชน ความสะดวกพกพา ความสามารถในการพูดคุยทางออนไลน เปนตน แต
ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัวกลับเห็นวาโทรศัพทคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุค 
ตอบสนองเกินความตองการของครอบครัว เนื่องจาก ประการแรก การติดตอส่ือสารระหวาง
สมาชิกในครอบครัวสวนใหญจะเปนการพูดคุยแบบเห็นหนาคาตา และหากเปนการพูดคุยแบบผาน
เทคโนโลยีส่ือใหม ก็จะเปนการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือสวนใหญ ประการท่ีสอง พอแมเห็นวา
เด็กและเยาวชนอยูในวัยท่ียังไมจําเปนใชคอมพิวเตอรโนตบุค และประการสุดทาย โทรศัพท
คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุคมีราคาแพงกวาโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรพีซี ทําให
ครอบครัวมีการเปดรับโทรศัพทคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุคคอนขางนอย 

สอดคลองกับแนวคิดการเปดรับส่ือใหม (Media Exposure) ช้ีใหเหน็ถึงปจจยัทางจิตวทิยา 
ท่ีสามารถสงผลตอการเกิดพฤติกรรมของบุคคล กลาวคือ การรับรู (Perception) ซ่ึงเปนกระบวนการ
ท่ีบุคคลเลือกรับรู จัดการ และตีความขอมูลขาวสารตางๆเพ่ือใหเกิดเปนความเขาใจหรือสอดคลอง
กับความคิดเหน็และความสนใจของตัวเอง (คอตเลอร และอารมสตรอง, 2003 : 76) ประกอบกบั 
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2548 : 550) ช้ีวาการรับรูเปนกระบวนการเลือก รวบรวม และ
แปลความขอมูลขาวสารผานประสาทสัมผัสของบุคคล โดยการรับรูจะเปนสวนกาํหนดกรอบความคดิ
ของบุคคลในการประเมินตนเอง ผูอ่ืน และส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัว และเปนตัวกาํหนดทาที พฤติกรรม 
และการแสดงออกของบุคคลตอส่ิงตางๆ 

ดังนัน้ จงึกลาวไดวาจากท่ีสมาชิกครอบครัวมีการรับรูเกีย่วกับเทคโนโลยส่ืีอใหมประเภท 
ตางๆ แตเนื่องจากสมาชิกครอบครัวไมสามารถเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมเหลานั้นไดท้ังหมด จึง
เปนเหตุใหสมาชิกครอบครัวจําเปนตองเลือกรับรู จัดการ และตีความขอมูลขาวสารตางๆของ
เทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสอดคลองกับหรือสามารถตอบสนองกับความตองการของครอบครัวไดเปน
อยางดี   
 
ปจจัยทางบุคคลกับการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม 

ยุคสมัยกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีนํามาสูความแตกตางระหวางบุคคลทางดานตางๆ  
เชน การศึกษา อาชีพ ความสนใจ เปนตน เฉกเชนยุคแหงดิจิตอลปจจุบันท่ีสงผลใหบุคคลเกิดการนํา
เทคโนโลยีส่ือใหมมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจําเปนตองพ่ึงพา
อาศัยเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู จนนํามาสูการเกิดชองวางระหวางเด็กและ
เยาวชนกับพอแมอันเนื่องมาจากความแตกตางทางดานความรูความสามารถ ประสบการณ และ
ความสนใจในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม  
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Clarke, Hall, Jefferson, and Roberts และ Murdock and McCron (อางถึงใน Hall &  
Jefferson, 2002 : 18-22, 25) เห็นวาจากท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันนั้นเปนผลมาจากความ
แตกตางของยุคสมัย (Generation Differences) ดังเชนการเกิดวัฒนธรรมคนหนุมสาว (Youth 
Culture) ชวงภายหลังจากสงครามโลกส้ินสุด ซ่ึงในชวงเวลานั้น สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงมาสูยุค
แหงความม่ังค่ัง (Affluence) เกิดความเปนประชาธิปไตยในสังคมมากยิ่งข้ึน ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
มีเสียงเทาเทียมกัน  เศรษฐกิจมีความเจริญกาวหนา  เกิดแนวคิดการบริโภคนิยม ธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมหันมาผลิตสินคาท่ีตอบสนองความตองการหรือความสนใจของคนวัยหนุมสาว
มากยิ่งข้ึน และเปนยุคของการส่ือสารมวลชนโดยสังคมจะเต็มไปดวยขอมูลขาวสารมากมาย ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในสังคมดังกลาวไดนํามาสูการเกิดวัฒนธรรมคนหนุมสาว เกิดวัฒนธรรมมวลชน 
อันเปนผลมาจากการหล่ังไหลของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม เกิดการลอกเลียนแบบ เกิดการ
ปรากฏตัวหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมของคนวัยหนุมสาว เชน การแตงกายดวยเส้ือผาท่ีมี
สีสันหลากหลาย และเกิดความนิยมช่ืนชอบในเพลงรอค  

ดังนั้น จึงกลาวไดวาจากท่ีการเปล่ียนแปลงในสังคมทําใหบุคคลเกิดความแตกตางกัน 
ทางดานตางๆ เชน การศึกษา อาชีพ สถานะทางสังคม เปนตน สงผลตอการเกิดชองวางระหวาง
บุคคล (Generation Gap) เชน ระหวางพอแมกับเด็ก และระหวางผูใหญกับเด็กหรือหนุมสาว อันเปนผล
มาจากความแตกตางของยุคสมัย การเกิดชองวางระหวางชนช้ัน (Class) อันเปนผลมาจากความ
แตกตางทางดานการศึกษาหรือประสบการณ และการเกิดการสวนทางหรือความไมลงรอยทาง
วัฒนธรรม (Counter Culture) อันเปนผลมาจากความแตกตางทางวัฒนธรรม       

อีกทั้ง สภาพทางสังคมเศรษฐกิจสงผลใหพอแมสวนใหญซ่ึงมีรายไดปานกลางและตอง 
แบกรับภาระคาใชจายตางๆภายในบานไดตระหนักถึงความจําเปนใชเทคโนโลยีส่ือใหม ดังจะเห็นได
จากผลของการศึกษาคร้ังนี้วา ในครัวเรือนสวนใหญจะไมคอยมีการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม
ประเภทคอมพิวเตอรโนตบุคและโทรศัพทคอมพิวเตอร เนื่องจากมีราคาแพงกวาคอมพิวเตอรพีซี
และโทรศัพทมือถือ    

ลักษณะครอบครัวก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม โดยผล 
จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาในครัวเรือนของครอบครัวเดี่ยวสวนใหญจะมีเทคโนโลยีส่ือใหมประเภท
โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรพีซีอยูมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Wellman, Smith, 
Wells, and Kennedy (2008) ในหัวขอเร่ือง Networked Families ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัวประเภทตางๆ และพบวาในครอบครัวเดี่ยวมีอัตราการใชส่ืออินเทอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือสูงสุด 
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จากท่ีสมาชิกครอบครัวเกิดการยอมรับและใชเทคโนโลยีส่ือใหม (Technology Acceptance  
Model) โดยเช่ือวาโทรศัพทมือถือกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสารกันไดทุกท่ีทุกเวลา 
และคอมพิวเตอรพีซีชวยในการคนหาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการทํางานและการศึกษา 
Ajzen and Fishbein (1980 : 91), Lu, Yu, Liu, and Yao (2003 : 206-222), และ Yang (2004 : 257-
277) ช้ีใหเห็นวาคุณลักษณะของบุคคลไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา เปนตน เปนปจจัยหนึ่งท่ี
สามารถสงผลตอการเกิดความเช่ือ ทัศนคติ และความต้ังใจของบุคคลในการใชเทคโนโลยี
สอดคลองกับ Venkatesh and Davis (1996) (อางถึงใน Liu, Chen, Sun, Wible, & Kuo, 2009 : 600-
610) ซ่ึงช้ีใหเห็นวาความสามารถของบุคคลทางดานเทคโนโลยี (Self-efficacy) เปนปจจัยหนึ่งท่ี
สงผลตอการรับรูของบุคคลเก่ียวกับความยากงายและประโยชนจากการใชเทคโนโลยี และท่ีนํามาสู
การใชเทคโนโลยีของบุคคล  
 
การยอมรับเทคโนโลยีส่ือใหม 

จากท่ีสมาชิกครอบครัวเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมโดยเช่ือวาโทรศัพทมือถือกอใหเกิด 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสารกันไดทุกท่ีทุกเวลา และคอมพิวเตอรพีซีชวยในการทํางาน
หรือการคนหาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการศึกษาน้ัน เปนผลมาจากสมาชิกเกดิการยอมรับ
เทคโนโลยีส่ือใหมซ่ึงนํามาสูการเกดิทัศนคติท่ีดี เกิดความต้ังใจ และเกดิพฤตกิรรมการใชเทคโนโลยี
ส่ือใหม  

สอดคลองกับ Davis (1989) (อางถึงใน Kwon & Chidambaram, 2000 : 1-10, Lu, Yu,  
Liu, & Yao, 2003 : 206-222, Teo & Pok, 2003 : 483-498) นําทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory 
of Reasoned Action) มาพัฒนาเปนแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) ซ่ึงช้ีใหเห็นวาความเช่ือและทัศนคติของบุคคลสามารถสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลใน
การยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยี  

พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการผสมผสานระหวางองคประกอบ 2 ประการ คือ การ 
รับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) และการรับรูถึงประโยชนในการใช
เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) โดยการรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีเกิดจากความเช่ือ
ของบุคคลวาการใชเทคโนโลยีเปนเร่ืองงายท่ีไมตองใชความพยายามมากนัก และการรับรูถึงประโยชน
ในการใชเทคโนโลยีเกิดจากความเช่ือของบุคคลวาการใชเทคโนโลยีกอใหเกิดประโยชนหรือชวย
สงเสริมศักยภาพการทํางานของตนเอง ดังนั้น หากบุคคลเช่ือวาการใชเทคโนโลยีเปนเร่ืองงายและ
กอใหเกิดประโยชน บุคคลก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยี เกิดความต้ังใจ และเกิดพฤติกรรม 
การใชเทคโนโลยี 
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ดังนั้น จึงกลาวไดวาจากท่ีสมาชิกครอบครัวเกิดการยอมรับเทคโนโลยีส่ือใหมนั้น เปนผล 
มาจากสมาชิกครอบครัวเกิดความเช่ือวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเปนเร่ืองงายและกอใหเกิด
ประโยชน และเกิดทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยีส่ือใหม ท่ีนํามาสูการเกิดความตั้งใจและเกิดพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีส่ือใหม  

 
      5.2.2  ปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

แมวาพอแมกบัเด็กและเยาวชนจะมกีารจัดลําดับความสําคัญของปจจัยตอการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางกัน แตผลจากการศึกษาโดยภาพรวมกก็ลาวไดวาสมาชิกครอบครัวจะ
ใหความสําคัญกับปจจัยภายในมากกวาปจจัยภายนอกในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม โดยปจจยัภายใน
จะเกี่ยวโยงกับความตองการทางกายภาพท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัว 
เชน การติดตอพูดคุย การศกึษา ความปลอดภัย เปนตน  
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพือ่ตอบสนองความตองการของครอบครัว 

ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีพอแมกับเด็กและเยาวชนใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลย ี
ส่ือใหมในครอบครัว ไดแก การติดตอพูดคุย การคนหาขอมูลขาวสาร การควบคุมดูแล ความ
ปลอดภัย ความบันเทิง และความทันสมัย โดยสวนใหญเปนปจจัยภายในท่ีเกี่ยวของกับความจําเปน
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัว   

สอดคลองกับแนวคิดแรงจูงใจ (Motivation) ของ Maslow ซ่ึงจัดอันดับข้ันความตองการ 
ของมนุษยเราไว 5 ข้ัน ประกอบดวย ความตองการทางกายภาพ ความตองการความปลอดภัย ความ
ตองการทางสังคม ความตองการการยกยอง และความตองการใหตนเองประสบความสําเร็จ ดังนั้น 
จึงกลาวไดวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเกิดจากความตองการพื้นฐานของสมาชิก
ครอบครัว 3 ประการแรก ไดแก 1) ความจําเปนในการดําเนินชีวิต เชน การติดตอพูดคุยระหวาง 
สมาชิกครอบครัว การควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว การไดรับความรูหรือการศึกษา เปนตน  
2) ความตองการทางจิตใจ เชน ความปลอดภัย ความอุนใจ และคลายความเหงา และ 3) ความ
ตองการทางสังคม เชน การยอมรับจากเพ่ือน ความทันสมัย เปนตน 

ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ก็สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Devitt and Roker (2008) ในหัวขอ 
เร่ือง The Role of Mobile Phones in Family Communication ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอ 
การใชโทรศัพทมือถือในครอบครัว และพบวาความตองการความปลอดภัยเปนปจจัยหลักท่ีสงผล
ใหครอบครัวเกิดการใชโทรศัพทมือถือ  โดยพอแมจะซ้ือโทรศัพทมือถือใหลูกเพื่อไวใช

DPU



 187 

ติดตอส่ือสารกับพอแมทุกท่ีทุกเวลาโดยเฉพาะเม่ือประสบกับปญหา ท้ังนี้ เพื่อพอแมจะไดรูสึก 
อุนใจในความปลอดภัยของลูก  
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการทําหนาท่ีของพอแม 

จากท่ีการดาํเนนิชีวติในสังคมปจจุบันเต็มไปดวยความเรงรีบและการบีบรัดจากเศรษฐกิจ  
ตลอดจนบทบาทหรือสถานะทางสังคมท่ีทําใหพอแมตองแบกรับภาระหนาท่ีท้ังจากภายนอกและ
ภายในครอบครัว พอแมจึงเกิดการนําเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร
พีซีมาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาและความรูกับสมาชิกครอบครัว  
อีกท้ัง สภาพทางสังคมท่ีเส่ือมทรามลงท่ีเต็มไปดวยภัยอันตรายตางๆ ทําใหพอแมตองอาศัย
เทคโนโลยีส่ือใหมในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของสมาชิกครอบครัว  

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Palen and Hughes (2007) ในหวัขอเร่ือง When Home  
Base Is Not a Place: Parents’ Use of Mobile Telephones ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยี
ส่ือใหมตอพอแมและพบวาโทรศัพทมือถือชวยการทําหนาท่ีของพอแมในการติดตอพูดคุย อบรม
เล้ียงดู และควบคุมความประพฤติของลูกในระหวางท่ีพอแมกําลังทํางานหรือติดธุระอยูนอกบาน 
 
ปจจัยทางบุคคลของพอแมกบัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

แมวาผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบปจจัยสวนบุคคลจะพบวารายไดและ 
การศึกษาของพอแมสงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวท่ีแตกตางกัน กลาวคือ พอแมท่ี
มีรายไดนอยจะเกดิขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทคอมพิวเตอร และพอแม
ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมากกวาการพูดคุย เชน การ
สนทนาทางออนไลน การรับ-สงอีเมล การทองอินเทอรเน็ต เปนตน 

แตผลจากการศึกษาโดยภาพรวมพบวาปจจยัทางดานรายไดและการศึกษาไมไดสงผล 
ตอความแตกตางทางความคิดเห็นของพอแมเกี่ยวกับปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
โดยผลจากการศึกษาช้ีใหเห็นวาพอแมตางเห็นพองตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อการดําเนินชีวิต
ของสมาชิกครอบครัวเปนหลัก ไดแก การติดตอพูดคุยกันตลอดเวลา การเปนชองทางควบคุมดูแล
ความปลอดภัย และการคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนทางการศึกษาและการทํางาน   
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เด็กและเยาวชนกับการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
จากท่ีเดก็และเยาวชนอยูในวยักําลังเรียนรูและอยากลองส่ิงใหมๆโดยเฉพาะเทคโนโลยี  

รวมท้ังคุณสมบัติตางๆของเทคโนโลยีส่ือใหม ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรท่ีชวยใหบุคคลสามารถทํา
ส่ิงตางๆได เชน เลนเกมออนไลน ดูหนัง ดูทีวี ฟงเพลง พูดคุยทางออนไลน รับ-สงขอมูล เปนตน 
หรือโทรศัพทมือถือท่ีกอใหเกิดการติดตอพูดคุยไดทุกท่ีทุกเวลา เด็กและเยาวชนจึงใหความสนใจ
ตอเทคโนโลยีส่ือใหมมากกวาพอแม และแมวาเด็กและเยาวชนจะมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนหา
ขอมูลทางการศึกษา แตผลจากการศึกษาก็พบวาเด็กและเยาวชนจะใหความสําคัญกับการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมเพื่อความบันเทิง ท้ังนี้ เนื่องจากเปนชองทางหนึ่งท่ีชวยใหเด็กและเยาวชน
สามารถปลดปลอยอารมณจากความตึงเครียดหรือความกดดันอันเกิดจากการเรียนซ่ึงเต็มไปดวย
การแขงขันสูง 

 
บทบาทของวฒันธรรมและสังคมตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเดก็และเยาวชน 

ผลจากการศึกษาพบวาเพื่อนเปนปจจยัทางสังคมท่ีสงผลใหเดก็และเยาวชนเกิดการใช 
เทคโนโลยีส่ือใหมโดยเฉพาะคอมพิวเตอรเพื่อการพูดคุยทางออนไลน การรับ-สงอีเมล การรับ-สง
ขอความ เปนตน ท้ังนี ้ เนือ่งจากเดก็และเยาวชนอยูในวัยกําลังติดเพ่ือน ตองการเปนท่ียอมรับจาก
เพื่อน และอยากใหผูอ่ืนมองวาเปนคนทันสมัย อีกท้ัง ดวยวัยของพอแมท่ีแตกตางจากเดก็และ
เยาวชน จึงเปนเหตุใหเด็กและเยาวชนเกิดการใชคอมพิวเตอรกับเพื่อนมากกวากับพอแม  
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      5.2.3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
แมวาผลจากการศึกษาจะพบกระบวนการหรือรูปแบบการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใน 

ครอบครัว แตก็กลาวไดวากระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมยังไมเกดิความตอเนื่อง ท้ังนี้ เกิดจาก
ปจจัยตางๆ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.2  แสดงการยอมรับของพอแมกับเด็กและเยาวชนตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใน  
                  ครอบครัว 
 
การยอมรับตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 

ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัวจะใหความสําคัญกับการส่ือสารแบบเห็นหนา 
คาตาที่สามารถนํามาสูการเกิดความเขาใจกันอยางแทจริงมากกวาการส่ือสารแบบผานเทคโนโลยี
ส่ือใหม และสมาชิกครอบครัวมองวาเทคโนโลยีส่ือใหมเปนเพียงตัวเสริมการส่ือสารในครอบครัว
เม่ือตางอยูกันคนละท่ี รวมท้ัง ขอจํากัดทางความรูความสามารถดานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลให 
พอแมเกิดขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับเด็กและเยาวชน 

สอดคลองกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ท่ีช้ีวา 
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการผสมผสานระหวางองคประกอบ 2 ประการ คือ การรับรูถึงความงาย
ในการใชเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) และการรับรูถึงประโยชนในการใชเทคโนโลยี 
(Perceived Usefulness) โดยการรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีเกิดจากความเช่ือของบุคคลวา

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

การรับรูถึงความยากงาย 
ในการใชเทคโนโลยีสื่อใหม 

การรับรูถึงประโยชนของ
การใชเทคโนโลยีสื่อใหม

พอแม 

เด็กและเยาวชน 

การใชเทคโนโลยีสื่อใหม 
ในครอบครัว 

ชองวางทางความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสื่อใหม 

การใชเทคโนโลยีสื่อใหม 
ในครอบครัว 
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การใชเทคโนโลยีเปนเร่ืองงายท่ีไมตองใชความพยายามมากนัก ขณะท่ีการรับรูถึงประโยชนในการใช
เทคโนโลยีเกิดจากความเช่ือของบุคคลวาการใชเทคโนโลยีกอใหเกิดประโยชนหรือชวยสงเสริม
ศักยภาพการทํางานของตนเอง  

ดังนั้น จึงกลาวไดวาจากท่ีกระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวไมเกดิความ 
ตอเนื่องหรือเกิดประสิทธิผลมากนัก ท้ังนี้ เนื่องจากพอแมเช่ือวาเทคโนโลยีส่ือใหมกอใหเกิด
ประโยชนมากกวาเช่ือวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเปนเร่ืองท่ีงาย โดยพอแมเห็นวาเทคโนโลยี 
ส่ือใหมกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสารเม่ือสมาชิกครอบครัวตางอยูกันคนละท่ี
หรือเม่ือเกิดเหตุเรงดวน ประกอบกับ จากท่ีพอแมเกิดขอจํากัดทางความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีส่ือใหม จึงเปนเหตุใหพอแมเห็นวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมเปนเร่ืองยุงยากและ
ซับซอน ดังนั้น ผลจากการศึกษาจึงพบวาวิธีการสวนใหญท่ีพอแมใชในการส่ือสารกับสมาชิก
ครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหมคือการพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ 
 
ความรูความสามารถของพอแมในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม   

ผลจากการศึกษาพบวาขอจาํกัดทางความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
ของพอแม (IT Literacy) สงผลตอการเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวท่ีคอนขางนอย 
ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน การเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน หรือการ
แบงปนหรือแลกเปล่ียนประสบการณการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน ดังนั้น จึงเปนเหตุให
กระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวไมเกิดความตอเนื่องหรือเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร  

สอดคลองกับแนวคิดการใชเทคโนโลยใีนชีวิตประจําวัน (Domestication of  Technology)  
ช้ีใหเห็นวากระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวจะเกิดความตอเนื่องหากผูบริโภคเกิด
การพูดคุย ถกเถียง หรือตอรองรวมกันเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของเทคโนโลยีส่ือใหมในบริบทตางๆ 
รวมท้ัง เกิดการปฏิสัมพันธระหวางกัน เชน การเรียนรูการใชเทคโนโลยีรวมกัน การแบงปนหรือ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน เปนตน 
 
การใหความสําคัญกับการส่ือสารในครอบครัวแบบเหน็หนาคาตา 

จากแนวคิดของกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technological Determinism) ท่ีช้ีใหเห็นวา 
เทคโนโลยีทางการส่ือสารจะเปนตัวขับเคล่ือนกระบวนการสื่อสารและความเปล่ียนแปลงทางสังคม
ในระดับตางๆ ไดแก ระดับสังคมโดยรวม ระดับปจเจกบุคคล และระดับสถาบันสังคม โดยผลจาก
การศึกษาคร้ังนี้พบวาสมาชิกครอบครัวเกิดการพูดคุยกันผานโทรศัพทมือถือ รวมท้ัง การรับ-สง
ขอความ การรับ-สงอีเมล และการพูดคุยทางออนไลนท้ังทางโทรศัพทและคอมพิวเตอร ซ่ึงส่ิง
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เหลานี้แสดงถึงรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลแบบมีส่ิงสกัดกั้น (Interposed Communication) 
โดยมีเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพีซี และโทรศัพทคอมพิวเตอร  
ทําหนาท่ีเปนชองทางหรือส่ือกลางในการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกในครอบครัว 

อยางไรก็ดี ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัวจะยังคงใหความสําคัญกับการส่ือสาร 
ในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตามากกวาแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหม เนื่องจากสมาชิกครอบครัว
เห็นวาการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมีขอจํากัดตางๆ เชน ไมสามารถมองเห็นหนากันได ไม
สามารถรับรูถึงปฏิกิริยาหรือความรูสึกของอีกฝายหนึ่งได ไมสามารถกอใหเกิดพฤติกรรมหรือการ
กระทําท่ีตอเน่ืองได และไมสามารถกอใหเกิดความเขาใจกันอยางแทจริงได      
 

      5.2.4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
แมวาการใชเทคโนโลยีส่ือใหมจะชวยใหการดําเนนิชีวติของครอบครัวมีความสะดวก  

สบายมากยิ่งข้ึน แตผลจากการศึกษาพบวาเทคโนโลยีส่ือใหมไมกอใหเกดิการส่ือสารภายในครอบครัว
ท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี ้เนื่องจากปจจยัตางๆ ดังนี ้
 
ขอจํากัดของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

ผลจากการศึกษาพบวาแมวาสมาชิกครอบครัวจะมีการส่ือสารกันผานโทรศัพทมือถือ  
แตสมาชิกครอบครัวก็ยังคงใหความสําคัญกับการพูดคุยแบบเห็นหนาคาตามากกวาแบบผาน
เทคโนโลยีส่ือใหม ท้ังนี้ เนื่องจากสมาชิกครอบครัวเห็นวาการพูดคุยตอหนากันทําใหตางฝายตาง
สามารถรับรูถึงอารมณหรือความรูสึกของกันไดและนํามาสูความเขาใจกันอยางแทจริง ซ่ึงส่ิง
เหลานี้เปนขอจํากัดของการส่ือสารแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีไมสามารถกอใหเกิดรูปแบบของ
ผัสสะแหงประสบการณท่ีจะสรางหรือนําพาใหสมาชิกครอบครัวเขามามีสวนรวมหรือผูกพันกัน  

จากแนวคิดของกลุมเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technological Determinism) เช่ือวา 
เทคโนโลยีทางการส่ือสารจะชวยขยับขยายประสบการณของมนุษยในระดับปจเจกบุคคล โดยกอ 
ใหเกิดการส่ือสารในครอบครัวผานเทคโนโลยีส่ือใหม ดังเชนการส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer 
Mediated Communication) ซ่ึงเปนลักษณะหนึ่งของการส่ือสารระหวางบุคคลแบบมีส่ิงสกัดกั้น 
(Interposed Communication) ท่ีผูสงสารและผูรับสารสามารถติดตอส่ือสารหรือแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารกันไดทุกท่ีทุกเวลาหรือทันทวงที แตไมสามารถมองเห็นหนากันไดเพราะตางคนตางอยู
หางไกลจากกันดวยระยะทางหรือสถานท่ี (เอ่ียม ฉายางาม และคณะ, 2544 : 35) อยางไรก็ดี ผลจาก
การศึกษาคร้ังนี้กลับช้ีใหเห็นวาเทคโนโลยีส่ือใหมไมอาจกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการปฏิวัติ
ในรูปแบบของผัสสะแหงประสบการณท่ีเทียบเทากับการส่ือสารในครอบครัวแบบเห็นหนาคาตาท่ี
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นอกจากจะนําพาใหสมาชิกครอบครัวเขามามีสวนรวมทางกายภาพแลว ยังกอใหเกิดความใกลชิด
สนิทสนมหรือความผูกพันกันทางจิตใจ     

จากแนวคิดการส่ือสารในครอบครัว (Family Communication) ท่ีช้ีใหเห็นวาหากสมาชิก 
ครอบครัวไดมีการส่ือสารกัน แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกัน ชวยเหลือพึ่งพากัน และมีผลกระทบตอกัน 
จะทําใหสมาชิกตางมีความผูกพันกันทางจิตใจ ดังนั้น จึงกลาวไดวาการรับรูทางผัสสะจากการ
ส่ือสารแบบผานเทคโนโลยีส่ือใหมจะมีขอจํากัดกวาการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา โดยขอจํากัดนี้
เปนผลมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ (Thurlow, Lengel, & Tomic, 2005 : 48-53; Wood & Smith, 2001 : 
4, 6, 71-74, 80-81)   

1.  Cues-filtered-out  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารไมสามารถมองเห็นหนากนัหรือสังเกตปฏิกิริยาทาทางกันได  

ทําใหลดโอกาสในการสรางความประทับใจหรือแสดงออกทางความรูสึกท่ีจะนํามาสูความเขาใจกัน
อยางแทจริง ซ่ึงส่ิงเหลานี้ เปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอการส่ือสารในครอบครัวท่ีเนนใหสมาชิก
ครอบครัวไดเกิดความผูกพันและความเขาใจกันโดยตองอาศัยการส่ือสารผานอวัจนภาษาควบคูไป
กับวัจนภาษา เชน การสัมผัส การกอด การจับมือ การมองตา กิริยาทาทาง การกระทํา  เปนตน  

2.  Social Presence Theory  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารไมสามารถรับรูไดถึงความใกลชิดกันหรือการปรากฏตัวของ 

คูสนทนา ทําใหสงผลตอการรับรูถึงการมีสวนรวม ความรูสึก การควบคุม และความพึงพอใจ เชน 
ความอบอุนใจ ความออนไหว ความเปนสวนตัว เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เกดิข้ึนไดจากการส่ือสารแบบ
เห็นหนาคาตา  

3.  Social Context Cues Theory  
เปนการส่ือสารท่ีคูส่ือสารขาดตัวบงช้ีท่ีจะกอใหเกดิการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

หรือไมเหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดลอมตางๆ ซ่ึงหากคูส่ือสารไมไดอยูในสถานที่เดยีวกนั กจ็ะ
ไมกอใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีตอเนื่องกันไป      

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Caronia (2008) ในหัวขอเร่ือง Talk-in-Interaction and  
Everyday Construction of Culture: The Case of Mobile Phone Communication between Parents 
and Children ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารในครอบครัวผานโทรศัพทมือถือและพบวาแมวาพอแม
จะเกิดการส่ือสารกับลูกผานโทรศัพทมือถือ แตพอแมก็ยังคงตระหนักถึงความสําคัญของการใช
เวลาอยูกับลูก การพูดคุยกันตอหนาลูก และการปลอบใจอยูขางๆลูก อันจะกอใหเกิดความผูกพัน
ทางจิตใจท่ีใกลชิดมากกวาการพูดคุยผานโทรศัพทมือถือ   
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ชองวางระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชน 
ผลจากการศึกษาพบวาขอจาํกัดทางดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

ของพอแม (IT Literacy) กอใหเกิดชองวางระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชนที่เปนอุปสรรคตอการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน และจากท่ี Shedletsky and Aitken (2004 : 152-155) ช้ีใหเห็นวา
เทคโนโลยีส่ือใหมสามารถมีบทบาทตอการส่ือสารในครอบครัวโดยกอใหเกิดหัวขอการสนทนา 
การปฏิสัมพันธ การเรียนรู และการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น  
จึงกลาวไดวาหากปญหาของพอแมทางดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมไดรับ
การแกไข ก็จะสงผลใหสมาชิกครอบครัวไดเกิดการเรียนรูและการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน
อยางมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

สอดคลองกับ Kundanis (2003 : 105-106, 108-110) ช้ีวาการเกิดชองวางระหวางพอแม 
กับเด็กและเยาวชนเปนผลมาจากความไมเทาทันกันในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม และ Kundanis 
เห็นวาพอแมควรเขามามีบทบาทโดยนอกจากจะคอยควบคุมดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมของเด็ก
และเยาวชนใหเหมาะสมแลว พอแมควรใหความสนใจใชหรือเรียนรูท่ีจะใชเทคโนโลยีส่ือใหม
เพื่อใหเทาทันเด็กและเยาวชน  

จากท่ี Dominick (2002 : 484, 511-514), Bryant and Thompson (2002 : 369, 376),  
McQuail (2005 : 41-44, 439-440), Giles (2003 : 269-272), และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ 
(2548 : 467-469) เห็นวาเทคโนโลยีส่ือใหมอาจกอใหเกิดการแปลกแยกหรือความเปนปจเจกมากยิ่งข้ึน
อันเนื่องมาจากบุคคลเกิดการแยกตัวออกจากกันและเกิดความเปนอิสระในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
ดังนั้น จึงกลาวไดวาหากพอแมยิ่งปลอยใหชองวางนี้เกิดมากข้ึน เด็กและเยาวชนก็จะยิ่งเกิดการ
แปลกแยกตัวออกจากพอแมโดยจะหันไปใชเวลาอยูกับเทคโนโลยีส่ือใหมตามลําพัง 
 
อิทธิพลของวัฒนธรรมครอบครัวตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

ผลจากการศึกษาช้ีใหเห็นวาลักษณะการส่ือสารในครอบครัวระหวางพอแมกับเดก็และ 
เยาวชนสวนใหญจะเปนแบบแนวดิ่งหรือแบบแนวทางสัมพันธ (Orientation Approach) โดยเดก็
และเยาวชนจะตองรับฟงความคิดเห็น เช่ือฟง และทําตามพอแม เพื่อหลีกเล่ียงปญหาความขัดแยง
ในครอบครัว ประกอบกับ วัฒนธรรมไทยมีการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนตองใหความเคารพยําเกรง
ตอพอแม ผูใหญ และผูอาวุโส (Seniority)   

แมวาเทคโนโลยีส่ือใหมจะมีคุณสมบัติท่ีชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถติดตอส่ือสาร 
กันไดทุกท่ีทุกเวลาโดยปราศจากอุปสรรคทางดานเวลาและสถานท่ี แตผลจากการศึกษากลับพบวา
โครงสรางการปฏิสัมพันธในครอบครัวจะยังคงเปนแบบศูนยกลาง (Centralized Interaction Network) 
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โดยมีผูเปนแมทําหนาท่ีหลักในการถายทอดขอมูลขาวสารใหกับสมาชิกแตละคนในครอบครัว 
ขณะเดียวกันก็เปนศูนยกลางถายทอดขอมูลขาวสารจากสมาชิกคนหนึ่งไปยังสมาชิกอีกคนหนึ่ง 
ท่ี เหลือ  ดังนั้น  จะเห็นไดวาผู เปนแมจะยังคงมีบทบาทหลักในการเชื่อมตอหรือประสาน
ความสัมพันธในครอบครัว 

อยางไรก็ดี ดวยยคุสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ผลจากการศกึษา 
ก็พบวารูปแบบความสัมพันธในครอบครัวปจจุบันจะเปนแบบกึ่งประนีประนอม (Consensual) และ
กึ่งปกปอง (Protective) ดังจะเห็นไดวา แมวาพอแมจะเปดโอกาสใหเดก็และเยาวชนไดเขาถึงเทคโนโลยี
ส่ือใหมประเภทตางๆเพ่ือเดก็และเยาวชนจะไดสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง แตขณะเดยีวกนั
พอแมกย็ังคงใหความเขมงวดกับเดก็และเยาวชนในการใชเทคโนโลยส่ืีอใหมใหเหมาะสม   
 
การยอมรับตอบทบาทของเทคโนโลยีส่ือใหมตอครอบครัว 

ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกครอบครัวเหน็วาเทคโนโลยีส่ือใหมเปนเพียงตัวเสริม 
หรือเปนส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกสบายในการดําเนนิชีวติของครอบครัว เชน การติดตอส่ือสาร การ
คนหาขอมูลขาวสาร การศึกษา การทํางาน และความบนัเทิง  

สอดคลองกับแนวคิดการใชเทคโนโลยใีนชีวิตประจําวัน (Domestication of Technology)  
Roger Silverstone และ Leslie Haddon ช้ีวาในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน ผูใชหรือ
ผูบริโภคจะมีบทบาทหรืออํานาจหลักในการตัดสินใจ เลือกใช และปรับใชเทคโนโลยีเพื่อใหเขากบั
สังคมหรือวัฒนธรรมของตนเอง เชน ท่ีบาน ท่ีทํางาน หรือท่ีโรงเรียน ขณะเดยีวกนั แนวคิดนี้กจ็ะ
มองไปท่ีบทบาทของเทคโนโลยีตอผูบริโภควาไดถูกสราง ถูกใหคุณคา หรือกอใหเกิดผลกระทบ
อยางไรกับผูบริโภคในบริบทสังคมตางๆ ดังนั้น จึงกลาวไดวาท้ังสมาชิกครอบครัวและเทคโนโลยี
ส่ือใหมตางเปนตัวกําหนดหรือกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัวรูปแบบตางๆ 

จากท่ีแนวคิดการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันจะเนนมองในมิติของการบริโภค 
ภายหลังจากผูบริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยี สอดคลองกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model) ท่ีช้ีใหเห็นวาบุคคลจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีหากบุคคลนั้น
เช่ือวาการใชเทคโนโลยีเปนเร่ืองงายและจะนํามาสูการเกิดประโยชน ดังนั้น จึงกลาวไดวาจากท่ี
สมาชิกครอบครัวมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหม สมาชิกครอบครัวเกิดการยอมรับวาเทคโนโลยีส่ือใหม
เปนอุปกรณท่ีงายตอการใชและกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตครอบครัว ดังเชน การที่
สมาชิกครอบครัวสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดทันทีทันใดดวยการกดโทรเขา-ออกทาง
โทรศัพทมือถือ   
 

DPU



 195 

ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว 
แมวาชองวางทางความรูความสามารถดานเทคโนโลยีส่ือใหมจะกอใหเกิดปญหา 

ระหวางพอแมกับเด็กและยาวชนในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน แตผลจากการศึกษาก็พบวา
ชองวางท่ีเกิดข้ึนดังกลาวไมไดสงผลใหความสัมพันธในครอบครัวตองลดนอยลงตาม ท้ังนี้ เนื่องจาก
สมาชิกครอบครัวเห็นวาความสัมพันธในครอบครัวไมไดเกิดจากแคการพูดคุยกัน แตเกิดจาก
สมาชิกครอบครัวตองใหการดูแลเอาใจใสตอกัน ซ่ึงจะนํามาสูความเขาใจกัน ชวยเหลือกัน ปรับตัว
เขาหากัน และรับฟงหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอกัน     

สอดคลองกับ Thomas and Olson (1994) (อางถึงใน Galvin & Brommel, 1996 : 28-34)  
ช้ีใหเห็นวาการส่ือสารในครอบครัวเปนกระบวนการท่ีสมาชิกตางตองแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกัน 
ชวยเหลือพึ่งพากัน และไดรับผลกระทบตอกัน ท้ังนี้ เพือ่สมาชิกครอบครัวไดเกิดความผูกพันและ
การปรับตัวเขาหากัน  

ดังนั้น จึงกลาวไดวาความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวจะชวยลดชองวางท่ีเกิดข้ึนระหวาง 
พอแมกับเด็กและเยาวชน 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังนีแ้ละการวิจยัในอนาคต ดังนี ้

 
       5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัในคร้ังนี้ 

ผูศึกษาพบขอเสนอแนะตางๆจากการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี ้
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพท่ี 5.3  แสดงความสัมพนัธกับการแกไขปญหาระหวางบุคคลท่ีนํามาสูการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
                  ในครอบครัวของพอแมกับเด็กและเยาวชน 
 

5.3.1.1  จากท่ีแนวคิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในชีวิตประจําวัน (Domestication of Technology)  
ช้ีใหเห็นถึงกระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมภายในครอบครัวท่ีเนนบทบาทของผูบริโภคในการใช
เทคโนโลยีและบทบาทของเทคโนโลยีตอการดําเนนิชีวติประจําวนัของผูบริโภค ซ่ึงกระบวนการนี้
จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องโดยผูบริโภคตองพูดคุย ถกเถียง หรือตอรองรวมกันเกี่ยวกบับทบาทหนาท่ี

การกอใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดี
ในครอบครัว 

ความไม
แตกตาง

ระหวางบุคคล 

การแกไข 
ปญหาชองวาง
ระหวางบุคคล 

พอแม 

การรับรูรวมกันถึง
ความงายในการใช
เทคโนโลยีสื่อใหม 

+ + + + + + + + + 
การรับรูรวมกันถึง
ประโยชนในการใช
เทคโนโลยีสื่อใหม 

เด็กและเยาวชน 

การเกิดพฤติกรรม 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหม
รวมกันระหวางพอแม
กับเด็กและเยาวชน 
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ของเทคโนโลยีในบริบทท่ีแตกตาง และจะกอใหเกดิปฏิสัมพันธระหวางผูบริโภค เชน การเรียนรู
การใชเทคโนโลยีรวมกัน การแบงปนหรือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกัน เปนตน  

จากท่ีผลของการศึกษาคร้ังนีพ้บวาโดยสวนใหญเด็กและเยาวชนจะเปนผูใชเทคโนโลยี 
ส่ือใหมมากกวาพอแม ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเกิดความตอเนื่อง
และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน พอแมหรือผูปกครองควรตระหนักถึงการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยี
ส่ือใหมในครอบครัวท่ีนับวันจะมากยิ่งข้ึน และควรใหความสนใจกับเทคโนโลยีส่ือใหม โดยการเรียนรู
และใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกในครอบครัวใหมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการยอมรับและเกิด
การนําเทคโนโลยีส่ือใหมมาปรับใชใหเขากับลักษณะครอบครัวของตนเองอยางมีประสิทธิผล 
      5.3.1.2  จากผลของการศึกษาที่ช้ีใหเห็นถึงการเกิดชองวางทางความรูความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีส่ือใหม (IT Literacy) ระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชนท่ีนํามาสูการเกิด 
ความแปลกแยกในการใชเทคโนโลยีส่ือใหมภายในครอบครัว  ประกอบกับ นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว  พ.ศ. 2547-2556 ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงต้ังรับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมอันเกิดจากการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวไทย โดยเนนใหสมาชิก
เกิดการนําเทคโนโลยีส่ือใหมเขามาในครอบครัวเพื่อการเรียนรู การชวยเหลือและแกไขปญหา  
การสรางระบบเพ่ือการพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพรวมกัน เพื่อใหครอบครัวมีชีวิตท่ีเปนสุข 
พึ่งพาตนเองได มีพัฒนาการรอบดาน และเปนพลังสรางสังคมท่ีมีคุณภาพ  

ดังนั้น หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบหรือดูแลทางดานความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 
ควรเรงแกไขชองวางระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนดังกลาว โดยควรเรงพัฒนาความรู
ความสามารถของพอแมทางดานเทคโนโลยีส่ือใหม ควบคูไปกับสงเสริมใหพอแมเกิดการเรียนรู
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกันกับเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขและ
เพื่อการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกันอยางสรางสรรค 

5.3.1.3  จากท่ีความสัมพันธในครอบครัวเกดิข้ึนจากสมาชิกครอบครัวตองมีการส่ือสารกัน  
เอาใจใสดูแลกัน และเรียนรูหรือปรับตัวเขาหากัน ขณะท่ีผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบวาพอแมไมเกิด
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับเด็กและเยาวชน แตเกิดการตั้งกฎระเบียบตางๆกับเด็กและเยาวชนใน
การใชเทคโนโลยีส่ือใหมภายในบาน โดยปลอยใหเด็กและเยาวชนใชเทคโนโลยีส่ือใหมอยูตามลําพัง
จนอาจนํามาสูการเกิดชองวางและการส่ือสารระหวางพอแมกับเด็กและเยาวชนท่ีลดนอยลง   

ดังนั้น เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีและอยางยั่งยืนในครอบครัว พอแมควรใหการเอา 
ใจใสดแูลและพูดคุยกับเด็กและเยาวชน รวมท้ัง เรียนรูหรือปรับตัวเขาหาเด็กและเยาวชนในการใช
เทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน 
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        5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคต 
ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี ้

            5.3.2.1  การวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษากับครอบครัวท่ีสมาชิกไมไดอาศัยอยูรวมกัน
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวาสมาชิกในครอบครัวเหลานั้นมีการใชเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีแตกตางไปจาก
การศึกษาคร้ังนี้อยางไร  
             5.3.2.2  การวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาวาเทคโนโลยีส่ือใหมมีบทบาทตอความสัมพันธ
ในครอบครัวอยางไร 
      5.3.2.3  การวิจัยในอนาคตควรคํานึงถึงการใชวิธีแบบบอกตอ (Snowball Sampling) ใน
การเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงอาจสงผลตอการไดรับขอมูลท่ีไมหลากหลาย
เนื่องจากกลุมตัวอยางมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน  
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9.  คุณชวยแกไขปญหาของสมาชิกในครอบครัวอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม □ (2) บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
     □ (3) เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากนั        □ (4) ใชส่ือใหมกับสมาชิกเทาท่ีจําเปน     
     □ (5) ใชส่ือใหมกับสมาชิกใหมากย่ิงข้ึน             □ (6) ไมไดชวยแกไขปญหา      
     □ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 
 

สวนท่ี 4  ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานการสื่อสารในครอบครัวคุณอะไรบาง 
     ดังตอไปนี้ และมากนอยเพียงใด    

สงผล  
 

ผลกระทบ 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

 
ไมสงผล 

0 

1. การสื่อสารในครอบครัวผานสื่อใหมกลายเปน
ชองทางรองจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตากัน     

     

2. การสื่อสารในครอบครัวผานสื่อใหมไมแตกตาง 
ไปจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา 

     

3. การสื่อสารในครอบครัวผานสื่อใหมชวยลด
ชองวางทางการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัว  

     

4. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกเกิด 
ความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น 

     

5. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกมี 
การพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น       

     

6. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกกลา
แสดงออกมากยิ่งขึ้น 

     

7. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกมีอิสระใน
การสื่อสารหรือแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

     

8. ผลกระทบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
________________________________________ 
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            แบบสอบถาม 
 

เรื่อง เทคโนโลยีสื่อใหมกบัการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําอธิบาย: การวิจัยในคร้ังนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจ 

    บัณฑิตย เพ่ือศึกษาถึงการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  
    ผูวิจัยใครขอขอบคุณท่ีทานไดกรุณาตอบแบบสอบถาม และจะนําขอมูลท่ีไดนี้มาใชเพื่อ 
    การศึกษาเทานั้น  

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวน ดงันี้  

  สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 2  ปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

 
คําสําคัญ:   

1.  เทคโนโลยีส่ือใหม หมายถึง ส่ือท่ีมีความเปนดิจิตอลและใชงานรวมกับเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร โดยสงผลตอความสามารถในการประมวลผลไดอยางรวดเร็วและออกมาในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน และการศึกษาในคร้ังนี้ เทคโนโลยีส่ือใหมจะ
หมายถึงส่ือประเภทตางๆซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และโทรศัพท
คอมพิวเตอร 

2.  การส่ือสารในครอบครัว หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกใน 
ครอบครัว 

3.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธระหวาง 
สมาชิกครอบครัวท่ีเกิดข้ึนผานเทคโนโลยส่ืีอใหมประเภทตางๆไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร 
และโทรศัพทคอมพิวเตอร 
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  อายุ  □ (1) ต่ํากวา 31 ป         □ (2) 31-40 ป  □ (3) 41-50 ป                

□ (4) 51-60 ป               □ (5) 60 ปข้ึนไป  
2.  อาชีพ □ (1) บุคลากรรัฐ □ (2) บุคลากรรัฐวิสาหกิจ  

□ (3) บุคลากรเอกชน □ (4) คาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว  
□ (5) รับจางท่ัวไป □ (6) ไมไดประกอบอาชีพ 
□ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.  รายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือน 
    □ (1) ต่ํากวา 10,001 บาท □ (2) 10,001 – 15,000 บาท □ (3) 15,001 – 20,000 บาท 
     □ (4) 20,001 – 25,000 บาท □ (5) 25,001 – 30,000 บาท □ (6) 30,001 บาทข้ึนไป 
4.  ระดับการศึกษา 
    □ (1) ต่ํากวาปริญญาตรี □ (2) ปริญญาตรี               □ (3) ปริญญาตรีข้ึนไป                
5.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวคุณดวย)  
    □ (1) 1-3 คน  □ (2) 4-6 คน   □ (3) 7 คนข้ึนไป 
6.  คุณมีลูกชาย _____ คน □ ไมมี  
7.  คุณมีลูกสาว _____ คน □ ไมมี  
8.  ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
    □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
9.  จํานวนของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน 
    □ (1) ประมาณ 1-3 เคร่ือง   □ (2) ประมาณ 4-6 เคร่ือง  
    □ (3) ประมาณ 7 เคร่ืองข้ึนไป  
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สวนท่ี 2 ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับความคิดของคุณเห็นเกีย่วกับปจจัยท่ี 

 สงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของคุณ 
คะแนน  

 
ปจจัย 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ความตองการทางกายภาพ 
1. สมาชิกครอบครัวสามารถติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา    

    

2. เพ่ือเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว     
3. ชวยในการทํางานหรือการเรียน     

4. ชวยในการคนหาขอมูลขาวสาร     
5. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง     

ความตองการทางจิตใจ 
6. เพ่ือความสัมพันธในครอบครัว 

    

7. เพ่ือความปลอดภัยหรืออุนใจ     

8. เพ่ือความผอนคลาย     
9. เพ่ือความเปนอิสระ       
10. เพ่ือคลายความเหงา     

คุณสมบัติของสื่อใหม 
11. ความสะดวกพกพา 

    

12. มีราคาถูก     
13. สามารถรับ-สงอีเมลได     
14. สามารถเลนอินเทอรเน็ตได     

15. สามารถพูดคุยออนไลนได     
16. สามารถรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียงได     

17. สามารถบันทึกขอความ รูปภาพ เสียงได     

18. ใหความบันเทิง เชน ฟงเพลง ฟงวิทยุ ดูทีวี     

อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 
19. แสดงถึงความทันสมัย 

    

20. แสดงถึงความมีฐานะ     

21. เพ่ือการยอมรับจากสังคม     
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สวนท่ี 3 การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  ในชีวิตประจําวัน คุณใชวิธีการส่ือสารกับครอบครัวอยางไรหากวตัถุประสงคในการส่ือสารของ 
     คุณมีดังนี ้

วิธีการสื่อสาร  
วัตถุประสงค แบบมองเห็นหนากัน แบบผานสื่อใหม ท้ังสองแบบ 

1. พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน              

2. พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือที่เปนความลับ    

3. พูดคุยเรื่องที่คุณทําผิดพลาด    

4. นัดหมายในเรื่องตางๆ    

5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ    
6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ    
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น    
8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น    
9. แสดงความรักหรือความหวงใย    

10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ    
11. ความใกลชิดสนิทสนม    

12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว    

13. คลายความเหงา    

14. หาความบันเทิง    

15. ความเปนอิสระ    
 

2.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดบางกับครอบครัว (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
    □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)         
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
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3.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวโดยเฉล่ียวันละประมาณกี่คร้ัง  
     □ (1) 1-3 คร้ัง □ (2) 4-6 คร้ัง  □ (3) 7-9 คร้ัง  □ (4) 10 คร้ังข้ึนไป 
4.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวในชวงเวลาใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) เม่ืออยูท่ีทํางาน     □ (2) เม่ืออยูท่ีบาน  
     □ (3) ชวงวันหยุด             □ (4) ตลอดท้ังวัน 
5.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวคนใดมากท่ีสุด 
    □ (1) ภรรยา    □ (2) ลูกชาย   □ (3) ลูกสาว  
 

3.2  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวมากนอยเพยีงใดหากวัตถุประสงคในการ 
     ส่ือสารของคุณมีดังนี ้

                                      ระดับการใชสื่อใหม 
           วัตถุประสงค 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน               

2. พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือที่เปนความลับ     

3. พูดคุยเรื่องที่คุณทําผิดพลาด     
4. นัดหมายเรื่องตางๆ     
5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ     

6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ     
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น     

8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น     
9. แสดงความรักหรือความหวงใย     

10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ     

11. ความใกลชิดสนิทสนม     

12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว     

13. คลายความเหงา     

14. หาความบันเทิง     

15. ความเปนอิสระ     
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2.  คุณมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวดวยวิธีการใดบาง และมากนอยเพียงใด  

มีการใช  
 

วิธีการสื่อสาร 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมมี 
การใช 

0 

1. การพูดคุยกันผานสื่อโดยตรง                

2. การสนทนาทางออนไลน       

3. การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน เชน Hi5      
4. การรับ-สงอีเมล      

5. การรับ-สงขอความสั้น SMS      
6. การรับ-สงมัลติมีเดีย MMS       

7. การทองอินเทอรเน็ตดวยกัน      

8. การคนหาขอมูลขาวสารดวยกัน      
9. การฟงเพลงหรือฟงวิทยุดวยกัน      
10. การดูทีวีหรือดูหนังดวยกัน      

 

3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณเห็นดวยหรือไมกับกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวดังตอไปนี ้

กฎระเบียบแบบแผน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. พอแมตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม         

2. พอแมตองจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชสื่อใหมของลูก                        
3. สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน         
4. สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใชสื่อใหมตอกัน                   
5. กฎระเบียบอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________________   
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2.  ในครอบครัวคุณมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดังตอไปนี้หรือไม 

กฎระเบียบแบบแผน มี ไมมี 

1. พอแมคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม         

2. พอแมจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชสื่อใหมของลูก                        
3. สมาชิกครอบครัวมีการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน                   
4. สมาชิกครอบครัวมีการใหคําแนะนําการใชสื่อใหมตอกัน         

5. กฎระเบียบอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________________   
 

3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมหรือไม   
    □ (1) ประสบ   □ (2) ไมประสบ (ขามไปตอบขอ 5.)  
2.  เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดท่ีคุณประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
   □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
   □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
   □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
3.  ปญหาที่คุณประสบในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมีอะไรบางดังตอไปนี้ และมากนอยเพียงใด 

ระดับของปญหา  
 

ปญหา 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมประสบ
ปญหา 

0 

1. คุณไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม      

2. คุณใชสื่อใหมไมเปน      
3. คุณไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม      
4. คุณหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม      
5. คุณไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม                
6. คุณรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม      
7. คุณรูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม      
8. ปญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________      
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4.  สมาชิกในครอบครัวชวยแกไขปญหาของคุณอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม  □ (2) บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
     □ (3) เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากนั □ (4) ใชส่ือใหมกับคุณเทาท่ีจําเปน            
     □ (5) ใชส่ือใหมกับคุณมากยิ่งข้ึน   □ (6) ไมไดชวยแกไขปญหา 
     □ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
5.  สมาชิกในครอบครัวคุณประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหมหรือไม 
    □ (1) ประสบ    □ (2) ไมประสบ (ขามไปตอบสวนท่ี 4) 
6.  สมาชิกในครอบครัวคุณคนใดท่ีประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) ภรรยา    □ (2) ลูกชาย   □ (3) ลูกสาว 
7.  เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดท่ีสมาชิกในครอบครัวคุณประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
     □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
8.  ปญหาท่ีสมาชิกในครอบครัวคุณประสบในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมีอะไรบาง  
    ดังตอไปนี้ และมากนอยเพียงใด 

ระดับของปญหา  
 

ปญหา 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมประสบ
ปญหา 

0 

1. สมาชิกไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม      

2. สมาชิกใชสื่อใหมไมเปน      
3. สมาชิกไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม      
4. สมาชิกหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม      
5. สมาชิกไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม                
6. สมาชิกรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม               
7. สมาชิกรูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม      
8. ปญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________      
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9.  คุณชวยแกไขปญหาของสมาชิกในครอบครัวอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม □ (2) บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
     □ (3) เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากนั        □ (4) ใชส่ือใหมกับสมาชิกเทาท่ีจําเปน     
     □ (5) ใชส่ือใหมกับสมาชิกใหมากย่ิงข้ึน             □ (6) ไมไดชวยแกไขปญหา      
     □ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 
 

สวนท่ี 4  ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานการส่ือสารในครอบครัวคุณอะไรบางดังตอไปนี้  
     และมากนอยเพียงใด    

สงผล  
 

ผลกระทบ 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

 
ไมสงผล 

0 

1. การส่ือสารในครอบครัวผานส่ือใหมกลายเปน
ชองทางรองจากการส่ือสารแบบเห็นหนาคาตากัน   

     

2. การส่ือสารในครอบครัวผานส่ือใหมไม
แตกตางไปจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา 

     

3. การส่ือสารในครอบครัวผานส่ือใหมชวยลด
ชองวางทางการส่ือสารระหวางสมาชิกครอบครัว  

     

4. การส่ือสารผานส่ือใหมชวยใหสมาชิกเกิด 
ความเขาใจกันมากยิ่งข้ึน 

     

5. การส่ือสารผานส่ือใหมชวยใหสมาชิกมี 
การพูดคุยกันมากยิ่งข้ึน       

     

6. การส่ือสารผานส่ือใหมชวยใหสมาชิกกลา
แสดงออกมากยิ่งข้ึน 

     

7. การส่ือสารผานส่ือใหมชวยใหสมาชิกมีอิสระ
ในการส่ือสารหรือแสดงออกมากย่ิงข้ึน 

     

8. ผลกระทบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
_______________________________________ 
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2.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานครอบครัวคุณอะไรบางดังตอไปนี้ และ 
     มากนอยเพยีงใด    

สงผล  
 

ผลกระทบ 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

 
ไมสงผล 

0 

1. สมาชิกเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางมีความสุข            

2. สมาชิกเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางสรางสรรค           
3. สมาชิกเกิดการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน      
4. สมาชิกเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน      

5. สมาชิกเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น      

6. สมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากยิ่งขึ้น      

7. เกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากย่ิงขึ้น      
8. การดําเนินชีวิตครอบครัวเกิดความสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้น 

     

9. ผลกระทบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
__________________________________________ 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง เทคโนโลยีสื่อใหมกบัการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําอธิบาย: การวิจัยในคร้ังนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจ 

    บัณฑติย เพือ่ศึกษาถึงการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเดีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร  
    ผูวิจัยใครขอขอบคุณท่ีทานไดกรุณาตอบแบบสอบถาม และจะนําขอมูลที่ไดนี้มาใชเพื่อ 
    การศึกษาเทานั้น  

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวน ดงันี้  

  สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 2  ปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

 
 
คําสําคัญ:   

1. เทคโนโลยีส่ือใหม หมายถึง ส่ือท่ีมีความเปนดิจิตอลและใชงานรวมกบัเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร โดยสงผลตอความสามารถในการประมวลผลไดอยางรวดเร็วและออกมาในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน และการศึกษาในคร้ังนี้ เทคโนโลยีส่ือใหมจะ
หมายถึงส่ือประเภทตางๆซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และโทรศัพท
คอมพิวเตอร 

2. การส่ือสารในครอบครัว หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกใน 
ครอบครัว 

3. การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธระหวาง 
สมาชิกครอบครัวท่ีเกิดข้ึนผานเทคโนโลยส่ืีอใหมประเภทตางๆไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร 
และโทรศัพทคอมพิวเตอร 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  อายุ  □ (1) ต่ํากวา 31 ป         □ (2) 31-40 ป  □ (3) 41-50 ป                

□ (4) 51-60 ป               □ (5) 60 ปข้ึนไป  
2.  อาชีพ □ (1) บุคลากรรัฐ □ (2) บุคลากรรัฐวิสาหกิจ  

□ (3) บุคลากรเอกชน □ (4) คาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว  
□ (5) รับจางท่ัวไป □ (6) ไมไดประกอบอาชีพ 
□ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.  รายไดหรือเงินคาใชจายตอเดือน 
    □ (1) ต่ํากวา 10,001 บาท □ (2) 10,001 – 15,000 บาท □ (3) 15,001 – 20,000 บาท 
     □ (4) 20,001 – 25,000 บาท □ (5) 25,001 – 30,000 บาท □ (6) 30,001 บาทข้ึนไป 
4.  ระดับการศึกษา 
    □ (1) ต่ํากวาปริญญาตรี □ (2) ปริญญาตรี               □ (3) ปริญญาตรีข้ึนไป                
5.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวคุณดวย)  
    □ (1) 1-3 คน  □ (2) 4-6 คน   □ (3) 7 คนข้ึนไป 
6.  คุณมีลูกชาย _____ คน □ ไมมี  
7.  คุณมีลูกสาว _____ คน □ ไมมี  
8.  ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
    □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
9.  จํานวนของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน 
    □ (1) ประมาณ 1-3 เคร่ือง   □ (2) ประมาณ 4-6 เคร่ือง  
    □ (3) ประมาณ 7 เคร่ืองข้ึนไป  
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สวนท่ี 2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับความคิดของคุณเห็นเกีย่วกับปจจัยท่ี 

 สงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของคุณ 
คะแนน  

 
ปจจัย 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ความตองการทางกายภาพ 
1. สมาชิกครอบครัวสามารถติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา    

    

2. เพ่ือเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว     
3. ชวยในการทํางานหรือการเรียน     

4. ชวยในการคนหาขอมูลขาวสาร     
5. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง     

ความตองการทางจิตใจ 
6. เพ่ือความสัมพันธในครอบครัว 

    

7. เพ่ือความปลอดภัยหรืออุนใจ     

8. เพ่ือความผอนคลาย     
9. เพ่ือความเปนอิสระ       
10. เพ่ือคลายความเหงา     

คุณสมบัติของสื่อใหม 
11. ความสะดวกพกพา 

    

12. มีราคาถูก     
13. สามารถรับ-สงอีเมลได     
14. สามารถเลนอินเทอรเน็ตได     

15. สามารถพูดคุยออนไลนได     
16. สามารถรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียงได     

17. สามารถบันทึกขอความ รูปภาพ เสียงได     

18. ใหความบันเทิง เชน ฟงเพลง ฟงวิทยุ ดูทีวี     

อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 
19. แสดงถึงความทันสมัย 

    

20. แสดงถึงความมีฐานะ     

21. เพ่ือการยอมรับจากสังคม     
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สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  ในชีวิตประจําวัน คุณใชวิธีการส่ือสารกับครอบครัวอยางไรหากวตัถุประสงคในการส่ือสารของ 
     คุณมีดังนี ้

วิธีการสื่อสาร  
วัตถุประสงค แบบมองเห็นหนากัน แบบผานสื่อใหม ท้ังสองแบบ 

1. พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน              

2. พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือที่เปนความลับ    

3. พูดคุยเรื่องที่คุณทําผิดพลาด    

4. นัดหมายในเรื่องตางๆ    

5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ    
6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ    
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น    
8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น    
9. แสดงความรักหรือความหวงใย    

10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ    
11. ความใกลชิดสนิทสนม    

12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว    

13. คลายความเหงา    

14. หาความบันเทิง    

15. ความเปนอิสระ    
 

2.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดบางกับครอบครัว (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
    □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)         
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

DPU



 224  

- แม - 

3.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวโดยเฉล่ียวันละประมาณกี่คร้ัง  
     □ (1) 1-3 คร้ัง □ (2) 4-6 คร้ัง  □ (3) 7-9 คร้ัง  □ (4) 10 คร้ังข้ึนไป 
4.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวในชวงเวลาใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) เม่ืออยูท่ีทํางาน     □ (2) เม่ืออยูท่ีบาน  
     □ (3) ชวงวันหยุด             □ (4) ตลอดท้ังวัน 
5.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวคนใดมากท่ีสุด 
    □ (1) สามี    □ (2) ลูกชาย    □ (3) ลูกสาว  
 

3.2  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวมากนอยเพยีงใดหากวัตถุประสงคในการ 
     ส่ือสารของคุณมีดังนี ้

                                      ระดับการใชสื่อใหม 
           วัตถุประสงค 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน               

2. พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือที่เปนความลับ     

3. พูดคุยเรื่องที่คุณทําผิดพลาด     
4. นัดหมายเรื่องตางๆ     
5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ     

6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ     
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น     

8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น     
9. แสดงความรักหรือความหวงใย     

10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ     

11. ความใกลชิดสนิทสนม     

12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว     

13. คลายความเหงา     

14. หาความบันเทิง     

15. ความเปนอิสระ     
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2.  คุณมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวดวยวิธีการใดบาง และมากนอยเพียงใด  

มีการใช  
 

วิธีการสื่อสาร 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมมี 
การใช 

0 

1. การพูดคุยกันผานสื่อโดยตรง                

2. การสนทนาทางออนไลน       

3. การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน เชน Hi5      
4. การรับ-สงอีเมล      

5. การรับ-สงขอความสั้น SMS      
6. การรับ-สงมัลติมีเดีย MMS       

7. การทองอินเทอรเน็ตดวยกัน      

8. การคนหาขอมูลขาวสารดวยกัน      
9. การฟงเพลงหรือฟงวิทยุดวยกัน      
10. การดูทีวีหรือดูหนังดวยกัน      

 

3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณเห็นดวยหรือไมกับกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวดังตอไปนี ้

กฎระเบียบแบบแผน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. พอแมตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม         

2. พอแมตองจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชสื่อใหมของลูก                        
3. สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน         
4. สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใชสื่อใหมตอกัน                   
5. กฎระเบียบอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________________   
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2.  ในครอบครัวคุณมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดังตอไปนี้หรือไม 

กฎระเบียบแบบแผน มี ไมมี 

1. พอแมคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม         

2. พอแมจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชสื่อใหมของลูก                        
3. สมาชิกครอบครัวมีการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน                   
4. สมาชิกครอบครัวมีการใหคําแนะนําการใชสื่อใหมตอกัน         

5. กฎระเบียบอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________________   
 

3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมหรือไม   
    □ (1) ประสบ   □ (2) ไมประสบ (ขามไปตอบขอ 5.)  
2.  เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดท่ีคุณประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
   □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
   □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
   □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
3.  ปญหาที่คุณประสบในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมีอะไรบางดังตอไปนี้ และมากนอยเพียงใด 

ระดับของปญหา  
 

ปญหา 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมประสบ
ปญหา 

0 

1. คุณไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม      

2. คุณใชสื่อใหมไมเปน      
3. คุณไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม      
4. คุณหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม      
5. คุณไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม                
6. คุณรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม      
7. คุณรูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม      
8. ปญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) __________________      
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4.  สมาชิกในครอบครัวชวยแกไขปญหาของคุณอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม  □ (2) บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
     □ (3) เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากนั □ (4) ใชส่ือใหมกับคุณเทาท่ีจําเปน            
     □ (5) ใชส่ือใหมกับคุณมากยิ่งข้ึน   □ (6) ไมไดชวยแกไขปญหา 
     □ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
5.  สมาชิกในครอบครัวคุณประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหมหรือไม 
    □ (1) ประสบ   □ (2) ไมประสบ (ขามไปตอบสวนท่ี 4) 
6.  สมาชิกในครอบครัวคุณคนใดท่ีประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) สามี    □ (2) ลูกชาย    □ (3) ลูกสาว 
7.  เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดท่ีสมาชิกในครอบครัวคุณประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
     □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
8.  ปญหาที่สมาชิกในครอบครัวคุณประสบในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมีอะไรบาง 
     ดังตอไปนี้ และมากนอยเพียงใด 

ระดับของปญหา  
 

ปญหา 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมประสบ
ปญหา 

0 

1. สมาชิกไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม      

2. สมาชิกใชสื่อใหมไมเปน      
3. สมาชิกไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม      
4. สมาชิกหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม      
5. สมาชิกไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม                
6. สมาชิกรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม               
7. สมาชิกรูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม      
8. ปญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________      
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2.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานครอบครัวคุณอะไรบางดังตอไปนี้ และ 
     มากนอยเพยีงใด    

สงผล  
 

ผลกระทบ 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

 
ไมสงผล 

0 

1. สมาชิกเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางมีความสุข            

2. สมาชิกเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางสรางสรรค           
3. สมาชิกเกิดการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน      
4. สมาชิกเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน      

5. สมาชิกเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น      

6. สมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากยิ่งขึ้น      

7. เกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากย่ิงขึ้น      
8. การดําเนินชีวิตครอบครัวเกิดความสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้น 

     

9. ผลกระทบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
__________________________________________ 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง เทคโนโลยีสื่อใหมกบัการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําอธิบาย: การวิจัยในคร้ังนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจ 

    บัณฑติย เพือ่ศึกษาถึงการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวเดีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร  
    ผูวิจัยใครขอขอบคุณท่ีทานไดกรุณาตอบแบบสอบถาม และจะนําขอมูลที่ไดนี้มาใชเพื่อ 
    การศึกษาเทานั้น  

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวน ดงันี้  

  สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 2  ปจจยัการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยส่ืีอใหมในครอบครัว 
  สวนท่ี 4  ผลของการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 

 
 
คําสําคัญ:   

1. เทคโนโลยีส่ือใหม หมายถึง ส่ือท่ีมีความเปนดิจิตอลและใชงานรวมกบัเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร โดยสงผลตอความสามารถในการประมวลผลไดอยางรวดเร็วและออกมาในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง เปนตน และการศึกษาในคร้ังนี้ เทคโนโลยีส่ือใหมจะ
หมายถึงส่ือประเภทตางๆซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และโทรศัพท
คอมพิวเตอร 

2. การส่ือสารในครอบครัว หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกใน 
ครอบครัว 

3. การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม หมายถึง การพูดคุยหรือการปฎิสัมพันธระหวาง 
สมาชิกครอบครัวท่ีเกิดข้ึนผานเทคโนโลยส่ืีอใหมประเภทตางๆไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร 
และโทรศัพทคอมพิวเตอร 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  เพศ   □ (1) ชาย  □ (2) หญิง 
2.  อายุ   
    □ (1) 11-12 ป □ (2) 13-14 ป  □ (3) 15-16 ป  □ (4)17-18 ป 
3.  ระดับการศึกษา      
    □ (1) มัธยมศึกษาตอนตน   □ (2) มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    □ (3) ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  □ (4) ไมไดศึกษา 
4.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวคุณดวย)  
    □ (1) 1-3 คน   □ (2) 4-6 คน   □ (3) 7 คนข้ึนไป 
5.  คุณมีพี่ชาย นองชาย _____ คน  □ ไมมี  
6.  คุณมีพี่สาว นองสาว _____ คน  □ ไมมี  
7.  ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพซีี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
    □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
8. จํานวนของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน 
    □ (1) ประมาณ 1-3 เคร่ือง   □ (2) ประมาณ 4-6 เคร่ือง  
    □ (3) ประมาณ 7 เคร่ืองข้ึนไป  
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สวนท่ี 2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับความคิดของคุณเห็นเกีย่วกับปจจัยท่ี 

 สงผลตอการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวของคุณ 
คะแนน  

 
ปจจัย 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ความตองการทางกายภาพ 
1. สมาชิกครอบครัวสามารถติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา    

    

2. เพ่ือเปนชองทางในการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว     
3. ชวยในการทํางานหรือการเรียน     

4. ชวยในการคนหาขอมูลขาวสาร     
5. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง     

ความตองการทางจิตใจ 
6. เพ่ือความสัมพันธในครอบครัว 

    

7. เพ่ือความปลอดภัยหรืออุนใจ     

8. เพ่ือความผอนคลาย     
9. เพ่ือความเปนอิสระ       
10. เพ่ือคลายความเหงา     

คุณสมบัติของสื่อใหม 
11. ความสะดวกพกพา 

    

12. มีราคาถูก     
13. สามารถรับ-สงอีเมลได     
14. สามารถเลนอินเทอรเน็ตได     

15. สามารถพูดคุยออนไลนได     
16. สามารถรับ-สงขอความ รูปภาพ เสียงได     

17. สามารถบันทึกขอความ รูปภาพ เสียงได     

18. ใหความบันเทิง เชน ฟงเพลง ฟงวิทยุ ดูทีวี     

อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม 
19. แสดงถึงความทันสมัย 

    

20. แสดงถึงความมีฐานะ     

21. เพ่ือการยอมรับจากสังคม     
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สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
3.1  การส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  ในชีวิตประจําวัน คุณใชวิธีการส่ือสารกับครอบครัวอยางไรหากวตัถุประสงคในการส่ือสารของ 
     คุณมีดังนี ้

วิธีการสื่อสาร  
วัตถุประสงค แบบมองเห็นหนากัน แบบผานสื่อใหม ท้ังสองแบบ 

1. พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน              

2. พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือที่เปนความลับ    

3. พูดคุยเรื่องที่คุณทําผิดพลาด    

4. นัดหมายในเรื่องตางๆ    

5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ    
6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ    
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น    
8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น    
9. แสดงความรักหรือความหวงใย    

10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ    
11. ความใกลชิดสนิทสนม    

12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว    

13. คลายความเหงา    

14. หาความบันเทิง    

15. ความเปนอิสระ    
 

2.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดบางกับครอบครัว (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
    □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)         
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
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3.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวโดยเฉล่ียวันละประมาณกี่คร้ัง  
     □ (1) 1-3 คร้ัง □ (2) 4-6 คร้ัง  □ (3) 7-9 คร้ัง  □ (4) 10 คร้ังข้ึนไป 
4.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวในชวงเวลาใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) เม่ืออยูท่ีทํางาน     □ (2) เม่ืออยูท่ีบาน  
     □ (3) ชวงวันหยุด             □ (4) ตลอดท้ังวัน 
5.  คุณใชเทคโนโลยีส่ือใหมกับสมาชิกครอบครัวคนใดมากท่ีสุด 
    □ (1) พอ    □ (2) แม    □ (3) พี่ชาย  
      □ (4) พี่สาว    □ (5) นองชาย   □ (6) นองสาว 
 

3.2  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวมากนอยเพยีงใดหากวัตถุประสงคในการ 
     ส่ือสารของคุณมีดังนี ้

                                      ระดับการใชสื่อใหม 
           วัตถุประสงค 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. พูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตประจําวัน               

2. พูดคุยเรื่องสวนตัวหรือที่เปนความลับ     

3. พูดคุยเรื่องที่คุณทําผิดพลาด     
4. นัดหมายเรื่องตางๆ     
5. แจงขอมูลขาวสารตางๆ     
6. รับรูขอมูลขาวสารตางๆ     
7. ขอความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น     

8. ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความคิดเห็น     
9. แสดงความรักหรือความหวงใย     

10. ความรูสึกปลอดภัยหรืออุนใจ     

11. ความใกลชิดสนิทสนม     

12. ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว     

13. คลายความเหงา     

14. หาความบันเทิง     

15. ความเปนอิสระ     
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2.  คุณมีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับครอบครัวดวยวิธีการใดบาง และมากนอยเพียงใด  

มีการใช  
 

วิธีการสื่อสาร 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมมี 
การใช 

0 

1. การพูดคุยกันผานสื่อโดยตรง                

2. การสนทนาทางออนไลน       

3. การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน เชน Hi5      
4. การรับ-สงอีเมล      

5. การรับ-สงขอความสั้น SMS      
6. การรับ-สงมัลติมีเดีย MMS       

7. การทองอินเทอรเน็ตดวยกัน      

8. การคนหาขอมูลขาวสารดวยกัน      
9. การฟงเพลงหรือฟงวิทยุดวยกัน      
10. การดูทีวีหรือดูหนังดวยกัน      

 

3.3  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณเห็นดวยหรือไมกับกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวดังตอไปนี ้

กฎระเบียบแบบแผน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. พอแมตองคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม         

2. พอแมตองจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชสื่อใหมของลูก                        
3. สมาชิกครอบครัวตองเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน         
4. สมาชิกครอบครัวตองใหคําแนะนําการใชสื่อใหมตอกัน                   
5. กฎระเบียบอื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________   
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2.  ในครอบครัวคุณมีกฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดังตอไปนี้หรือไม 

กฎระเบียบแบบแผน มี ไมมี 

1. พอแมคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการใชสื่อใหมของลูกใหเหมาะสม         

2. พอแมจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชสื่อใหมของลูก                        
3. สมาชิกครอบครัวมีการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน                   
4. สมาชิกครอบครัวมีการใหคําแนะนําการใชสื่อใหมตอกัน         

5. กฎระเบียบอื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________________   
 

3.4  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  คุณประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมหรือไม   
    □ (1) ประสบ   □ (2) ไมประสบ (ขามไปตอบขอ 5.)  
2.  เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดท่ีคุณประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   □ (1) โทรศัพทมือถือ   □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
   □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
   □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
   □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
3.  ปญหาที่คุณประสบในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมมีอะไรบางดังตอไปนี้ และมากนอยเพียงใด 

ระดับของปญหา  
 

ปญหา 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมประสบ
ปญหา 

0 

1. คุณไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม      

2. คุณใชสื่อใหมไมเปน      
3. คุณไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม      
4. คุณหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม      
5. คุณไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม                
6. คุณรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม      
7. คุณรูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม      
8. ปญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________      
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4.  สมาชิกในครอบครัวชวยแกไขปญหาของคุณอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม  □ (2) บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
     □ (3) เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากนั □ (4) ใชส่ือใหมกับคุณเทาท่ีจําเปน            
     □ (5) ใชส่ือใหมกับคุณมากยิ่งข้ึน   □ (6) ไมไดชวยแกไขปญหา 
     □ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
5.  สมาชิกในครอบครัวคุณประสบปญหาในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหมหรือไม 
    □ (1) ประสบ   □ (2) ไมประสบ (ขามไปตอบสวนท่ี 4) 
6.  สมาชิกในครอบครัวคุณคนใดท่ีประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) พอ    □ (2) แม    □ (3) พี่ชาย  
    □ (4) พี่สาว    □ (5) นองชาย   □ (6) นองสาว 
7.  เทคโนโลยีส่ือใหมประเภทใดท่ีสมาชิกในครอบครัวคุณประสบปญหา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    □ (1) โทรศัพทมือถือ  □ (2) คอมพิวเตอรพีซี (PC)       
    □ (3) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)      
     □ (4) คอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA, Palm, Pocket PC)       
    □ (5) โทรศัพทคอมพิวเตอรขนาดฝามือแบบพกพา (เชน PDA Phone, Palm Phone)           
    □ (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
8.  ปญหาท่ีสมาชิกในครอบครัวคุณประสบในการส่ือสารผานเทคโนโลยส่ืีอใหมมีอะไรบางดังตอไปนี ้ 
     และมากนอยเพียงใด 

ระดับของปญหา  
 

ปญหา 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

ไมประสบ
ปญหา 

0 

1. สมาชิกไมชอบสื่อสารผานสื่อใหม      

2. สมาชิกใชสื่อใหมไมเปน      
3. สมาชิกไมคุนเคยกับการสื่อสารผานสื่อใหม      
4. สมาชิกหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารผานสื่อใหม      
5. สมาชิกไมกลาแสดงออกผานสื่อใหม                
6. สมาชิกรูสึกถึงชองวางในการสื่อสารผานสื่อใหม                
7. สมาชิกรูสึกขัดเขินในการสื่อสารผานสื่อใหม      
8. ปญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________      
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9.  คุณชวยแกไขปญหาของสมาชิกในครอบครัวอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     □ (1) ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการใชส่ือใหม □ (2) บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานส่ือใหม        
     □ (3) เปล่ียนวิธีการส่ือสารมาเปนแบบเห็นหนากนั        □ (4) ใชส่ือใหมกับสมาชิกเทาท่ีจําเปน     
     □ (5) ใชส่ือใหมกับสมาชิกใหมากย่ิงข้ึน             □ (6) ไมไดชวยแกไขปญหา      
     □ (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 
 

สวนท่ี 4  ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอมูลท่ีตรงกับคุณมากท่ีสุด 
1.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานการส่ือสารในครอบครัวคุณอะไรบางดังตอไปนี้  
     และมากนอยเพียงใด    

สงผล  
 

ผลกระทบ 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

 
ไมสงผล 

0 

1. การสื่อสารในครอบครัวผานสื่อใหมกลายเปน
ชองทางรองจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตากัน      

     

2. การสื่อสารในครอบครัวผานสื่อใหมไมแตกตาง 
ไปจากการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา 

     

3. การสื่อสารในครอบครัวผานสื่อใหมชวยลด
ชองวางทางการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัว  

     

4. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกเกิด 
ความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น 

     

5. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกมี 
การพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น       

     

6. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกกลา
แสดงออกมากยิ่งขึ้น 

     

7. การสื่อสารผานสื่อใหมชวยใหสมาชิกมีอิสระ 
ในการสื่อสารหรือแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

     

8. ผลกระทบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
__________________________________________ 
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2.  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานครอบครัวคุณอะไรบางดังตอไปนี้ และ 
     มากนอยเพยีงใด    

สงผล  
 

ผลกระทบ 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 

 
ไมสงผล 

0 

1. สมาชิกเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางมีความสุข            

2. สมาชิกเกิดการใชสื่อใหมดวยกันอยางสรางสรรค            
3. สมาชิกเกิดการเรียนรูการใชสื่อใหมรวมกัน      
4. สมาชิกเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน      

5. สมาชิกเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น      

6. สมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากยิ่งขึ้น      

7. เกิดการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากย่ิงขึ้น      
8. การดําเนินชีวิตครอบครัวเกิดความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น      
9. ผลกระทบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวคําถามในการสัมภาษณเชงิลึก 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวและการเปดรับเทคโนโลยีส่ือใหม 

1.  ขอมูลสวนตัว ไดแก อายุ อาชีพ การศึกษา รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
2.  ประเภทและจํานวนของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีมีอยูในครัวเรือน   

 
สวนท่ี 2  ปจจัยการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 

3.  ใครเปนผูตัดสินใจนําเทคโนโลยีส่ือใหมเขามาในบาน 
4.  มีปจจัยอะไรบางท่ีทําใหเกิดการใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวคุณ ดังนี ้
     1)  ความตองการทางกายภาพท่ีเกีย่วของกับความจําเปนในการดําเนินชีวิต 
     2)  ความตองการทางจิตใจท่ีเกีย่วของกับอารมณหรือความรูสึก 
     3)  คุณสมบัติของเทคโนโลยีส่ือใหม  
     4)  อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม    

 
สวนท่ี 3  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัว 
                   การส่ือสารในชีวิตประจําวนั 

5.  การส่ือสารในครอบครัวคุณเปนอยางไร  
6.  การใชเทคโนโลยีส่ือใหมในครอบครัวคุณเปนอยางไรดังนี ้ 
     1)  ประเภทของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีใช  
     2)  สมาชิกครอบครัวท่ีใชเทคโนโลยีส่ือใหม  
     3)  ความบอยคร้ังในการใชเทคโนโลยส่ืีอใหม  
     4)  ชวงเวลาท่ีใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
 
การใชเทคโนโลยีส่ือใหม  
7.  มีวัตถุประสงคอะไรบางในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม ดังนี้  
     1)  เพื่อกอใหเกิดการส่ือสารในครอบครัว เชน การพูดคุยเร่ืองราวเกีย่วกับชีวิต  

ประจําวนั การนัดหมาย การแจงขอมูลขาวสาร การรับรูขอมูลขาวสาร และการขอหรือใหความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา ความคดิเห็น  

     2)  เพื่อกอใหเกิดประโยชนหรือการใชสอยเร่ืองสวนตัว เชน คลายความเหงา และ 
ความบันเทิง 
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8.  วิธีการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม ไดแก การพูดคุยโดยตรง การสนทนาทาง 
ออนไลน การรับ-สงอีเมล การรับ-สงขอความส้ัน (SMS) การรับ-สงมัลติมีเดีย (MMS) การทอง
อินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลขาวสาร และการฟงเพลง วทิยุ การดูทีวี หนัง 

1)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมของคุณกับเพื่อนหรือกับผูอ่ืนเปนอยางไร  
แตกตางจากครอบครัวหรือไม อยางไร 

9.  กฎระเบียบแบบแผนการใชเทคโนโลยีส่ือใหม 
     1)  คุณคิดเห็นอยางไรกับกฎระเบยีบแบบแผนตางๆ ดงันี้ 
          (1)  การควบคุมดูแลการใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหเหมาะสม  
          (2)  การจํากัดเวลาหรือขอบเขตการใชเทคโนโลยส่ืีอใหม  
          (3)  การเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน  
          (4)  การใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีส่ือใหมตอกัน 
     2)  ครอบครัวคุณมีกฎระเบียบแบบแผนดังกลาวหรือไม อยางไร   
     3)  เทคโนโลยีส่ือใหมมีบทบาทตอครอบครัวคุณในการปลูกฝงเกีย่วกับศีลธรรม  

คานิยม หรืออุดมการณ อยางไร  
10.  ปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมและการแกไข 
       1)  คุณประสบปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมกับ 

ครอบครัวหรือไม  
       2)  ปญหาหรืออุปสรรคอะไรบางท่ีคุณประสบ ดังนี้ 
            (1)  ไมชอบส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
            (2)  ใชเทคโนโลยีส่ือใหมไมเปน  
            (3)  ไมคุนเคยกับการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
            (4)  หลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
            (5)  ไมกลาแสดงออกผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
              (6)  รูสึกถึงชองวางในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม  
              (7)  รูสึกขัดเขินในการส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
        3)  สมาชิกในครอบครัวชวยแกไขปญหาของคณุอยางไร ดังนี ้ 
             (1)  ช้ีใหเหน็ถึงขอดีของการใชเทคโนโลยีส่ือใหม  
             (2)  บอกหรืออธิบายวิธีการใชงานเทคโนโลยีส่ือใหม  
            (3)  เปล่ียนวิธีการสื่อสารมาเปนแบบเห็นหนาคาตา  
            (4)  ใชเทคโนโลยีส่ือใหมเทาท่ีจําเปน  
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            (5)  ใชเทคโนโลยีส่ือใหมใหมากยิ่งข้ึน  
            (6)  ไมมีการแกไขปญหา     
        4)  สมาชิกคนใดในครอบครัวคุณท่ีประสบปญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารผาน 

เทคโนโลยีส่ือใหม 
       5)  ปญหาหรืออุปสรรคอะไรบางท่ีสมาชิกในครอบครัวคุณประสบ 
       6)  คุณชวยแกไขปญหาของสมาชิกในครอบครัวอยางไร 
 

สวนท่ี 4  ผลของการสื่อสารผานเทคโนโลยีส่ือใหม 
11.  เทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานการสื่อสารในครอบครัวคุณอยางไร ดังนี้  
       1)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมเปนชองทางรองจากการส่ือสารแบบ 

เห็นหนาคาตา  
       2)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมไมแตกตางไปจากส่ือสารแบบเห็นหนาคาตา  
       3)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมลดชองวางทางการส่ือสารระหวางสมาชิก 

ครอบครัว 
       4)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวเกิดความเขาใจกัน 

มากยิ่งข้ึน  
       5)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวมีการพดูคุยกนัมากข้ึน  

             6)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวกลาแสดงออก 
มากยิ่งข้ึน  

       7)  การส่ือสารผานเทคโนโลยีส่ือใหมชวยใหสมาชิกครอบครัวมีอิสระในการ 
ส่ือสารหรือแสดงออกมากยิง่ข้ึน 

12.  เทคโนโลยีส่ือใหมสงผลทางดานครอบครัวคุณอยางไร ดังนี้  
       1)  สมาชิกครอบครัวเกดิการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกันอยางมีความสุข  
       2)  สมาชิกครอบครัวเกดิการใชเทคโนโลยีส่ือใหมดวยกันอยางสรางสรรค  
       3)  สมาชิกครอบครัวเกดิการเรียนรูการใชเทคโนโลยีส่ือใหมรวมกัน  
       4)  สมาชิกครอบครัวเกดิการแบงปนประสบการณรวมกัน  
       5)  สมาชิกครอบครัวเกดิความใกลชิดสนิมสนมกันมากยิ่งข้ึน  
       6)  สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  
       7)  สมาชิกครอบครัวเกดิการดูแลความปลอดภัยในครอบครัวมากยิ่งข้ึน  
       8)  การดําเนินชีวิตของครอบครัวมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
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