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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาพฤติ กรรมการใช้ สื่ อ ใหม่ ข องบุ คคลในครอบครั ว และศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เครื่องมือทางการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์อิงโครงสร้างปานกลาง ทาการสุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยหลักเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 14 คน แบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพ่อและแม่
จานวน 6 คน และผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว จานวน 8 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ให้ข้อมูลใช้สื่อใหม่ในรูปแบบแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้แอพพลิเคชัน LINE ทุก
คน รวมถึงการใช้แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเรียงลาดับจากมากที่สุด ได้แก่ Facebook, LINE,
Twitter และ YouTube ตามลาดับ มีระยะเวลาในการใช้สื่อใหม่ที่แตกต่างกัน โดยพ่อและแม่ใช้เวลากับ
สื่อใหม่ประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง ลูกชายใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และลูกสาวใช้เวลามากกว่า 7 ถึง 16
ชั่วโมง รวมถึงการเป็นสมาชิกในกรุ๊ปไลน์ของครอบครัว จานวน 12 คน
2. ผู้ให้ข้อมูลใช้สื่อใหม่เป็น LINE เพื่อสนทนากับบุคคลในครอบครัว พ่อและแม่บางคนต้องให้ลูก
Add friend เพื่อติดต่อกันใน LINE ส่วนลูกชายและลูกสาวส่วนมาก Add friend ไปหาพ่อแม่ก่อน
เนื้อหาในการสนทนาผ่านสื่อใหม่ ได้แก่ ติดต่อกับลูกเพื่อให้ลูกรายงานสถานะของตัวเอง รวมถึงนัดหมาย
ระหว่างกัน ลูกจะส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ส่งรูปภาพ ภาพถ่ายระหว่างกัน และ ส่ง
ต่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ยังมีการ Video call และการส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แทนความหมายในการ
สนทนา ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความสาคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้ามากกว่า
การสื่ อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่ อใหม่ รวมถึง ผู้ ให้ ข้อมูล ส่ว นใหญ่เห็ นว่า การใช้สื่ อใหม่ไม่มีผ ลต่อ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว มากกว่าผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับ
บุคคลในครอบครัว ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
คาสาคัญ: สื่อใหม่ ความสัมพันธ์ ครอบครัว
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Abstract
This research aims to study about new media use of family members and family
relationship building. This research uses qualitative research method through in-depth
interviews. Using research tool by semi-structured interview. Sampling by Network sampling
technique by ask 14 Key informants. Such as 6 fathers and mothers key informants and 8 sons
and daughters key informant.
And those are research found
1. All of key informant use new media on smartphone's application also everyone use
LINE's instant messaging application. Include smartphone's application use to sort by most
such as Facebook, LINE, Twitter and YouTube. The duration in new media use are differenced
also about 1 - 3 hours in case of fathers and mothers, about 4 hours in case of sons and over
7 - 16 hours in case of daughters. And 12 key informants has a member in family group in LINE
application.
2. All of key informant use LINE application to have conversation with family
members. Some of fathers and mothers let children help to use Add friend function for
connect in LINE application, also most of sons and daughter use Add friend function to
Parents first. The contents in new media conversation were contact with children for tell a
status or tell where they are and make an appointment, children send message to ask for
help, send a digital picture or digital photograph and send an internet shared contents. Also
they have a video conversation and send a graphic picture called "Sticker" for meaning in
conversation. The research still found all of key informant emphasized in face to face
conversation more than conversation via new media, including most of key informant said the
new media using is not affected to relationship of family members. Its more than key
informant who said the new media using is affected to good relationship of family members.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เมตตา วิวัฒนานุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยครั้งนี้ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้และคาแนะนาด้านการวิจัย
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่ให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลทุกท่ าน ที่เสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์และ
ช่วยเหลือผู้วิจัยในการติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มอบทุนเพื่อดาเนินการวิจัย รวมถึงให้
โอกาสในการเพิ่มระยะเวลาในการทาวิจัย ขอขอบพระคุณสานั กวิจัยและนวัตกรรม ที่ให้คาปรึกษาด้าน
การวิจัยและช่วยเหลือในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อการทาวิจัยฉบับนี้
กราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช ที่คอยผลักดัน
และให้กาลังใจแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้ให้กาลังใจตลอด
การทาวิจัยรวมทั้งการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งนี้
กราบขอบพระคุณคุณแม่ศศิพันธุ์ อุปนิกขิต ที่ช่ว ยเหลื อในการติดต่อเครือข่ายจนทาให้ ได้ ผู้
สัมภาษณ์ในการวิจัย และคอยดูแลลูกชายคนนี้มาตลอดในการปฏิบัติงานรวมถึงการทาวิจัย
การที่ผู้วิจัยได้ทาวิจัยฉบับนี้ ทาให้ได้เรียนรู้การเลี้ยงดูบุตรหลานจากผู้มีประสบการณ์ ผู้วิจัยคาด
ว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ท่าน จะเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยใน
ภายภาคหน้า
สิทธา อุปนิกขิต
กรกฎาคม 2560
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความมั่นคงของชาตินั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร หรือมนุษย์ที่เป็นสมาชิกของชาตินั้น ๆ
และในการพัฒนามนุษย์นั้นสังคมมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณลักษณะ ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ
สังคมจะหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์โดยการที่มนุษย์จะรับและถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากสังคมมาโดย
กระบวนการสังคมประกิต (Socialization process) หน่วยแรกของสังคมที่เป็นตัวแทนสถาบันสังคมใน
การถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ของสังคมให้แก่สมาชิกของสังคมนั้นคือ "ครอบครัว"
ฉะนั้ น ครอบครั ว จึ ง เป็ น หน่ ว ยของสั งคม หรื อองค์ กรที่มี ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการสร้ างและพัฒ นา
ประชากรของสังคม นั่นคือการสร้างและพัฒนาประชากรของประเทศชาติ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ,
2550)
ดังนั้น จึงมีการพัฒนารูปแบบของครอบครัวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อแสวงหารูปแบบครอบครัวที่
อบอุ่นและผูกพันกันมากที่สุด เพื่อทาให้สมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวเป็นสมาชิ กที่มีคุณภาพที่ดี
ที่สุ ด ด้ ว ยการที่ครอบครั ว มีบ ทบาทส าคั ญต่อ การพัฒ นาประชากรของชาติ ความมั่น คงและความมี
คุณภาพของครอบครัวจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ด้วยครอบครัวมีหน้าที่ต่อสมาชิกในครอบครัวในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านการสร้างคุณภาพของสมาชิกครอบครัว การสร้างความอบอุ่น ความมั่นคงแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิก
ของครอบครัวได้พัฒนาเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติ แต่การสร้างและพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีคุณภาพดีนั้นเป็นงานที่ยาก เพราะผู้สร้างต้องทุ่มเทกาลังทรัพย์ แรงกายและแรงใจอย่างมีศิลปะ
และความเหมาะสม หากสถาบันครอบครัวละเลยเสียซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ ของตนเอง ประชากรของประเทศ
จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพไม่ได้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550)
ครอบครัวจึงมีความสาคัญต่อความมั่นคงของชาติ เหตุเพราะแต่ละบุคคลนั้นมีผลต่อการพัฒนา
ตนทุกด้านของบุคคลแต่ละบุคคลมาก และครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกของมนุษย์ แม้ว่า
ครอบครัวจะมีวิวัฒนาการมาหลายรูปแบบ แต่ครอบครัวทุกรูปแบบมีความสาคัญเหมือนกันต่อสมาชิกใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550)
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับบุตรธิดา มีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพ เด็กที่ขาด
ความรักจากบิดามารดานั้นจะเติบโตเป็นคนที่ไม่รู้จักรักและรั กไม่เป็น มีภาวะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจ
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หยาบกระด้างและเห็นแก่ตัว ความสาคัญนี้ไม่ได้มีเฉพาะอยู่แต่มารดา แต่หากรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดากับบุตรธิดาด้วย บ้านที่พ่อไม่มีความสัมพันธ์กับบุตรธิดานั้น หากเป็นลูกชายก็อาจทาให้กลายเป็น
บุคคลรักร่วมเพศ (Homosexual) ได้ และหากเป็นลูกผู้หญิงก็จะทาให้กลายเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความรัก
จากเพศชายอย่างมาก
2. ครอบครัวยังมีความสาคัญในหน้าที่ 4 ประการของครอบครัวที่มีต่อบุคคล จะปรากฏ
ในทุกวัฒ นธรรม คือ (1) ให้ บทเรียนในการต่อสู้ชีวิต (2) การพัฒ นาบทบาททางเพศทั้งชายและหญิง
(3) การสร้ างค่ า นิ ย ม ทั ศนคติ การเลื อกนั บ ถื อศาสนา และการเลื อ กประกอบอาชี พ (4) การสร้ า ง
สุ น ทรี ย ภาพแห่ ง ชี วิ ต ดั ง นั้ น จากหน้ า ที่ ห ลั ก ของครอบครั ว ทั้ ง 4 ประการนี้ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ได้ ว่ า
ครอบครัวมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในพัฒนาประชากรของประเทศชาติ ค่านิยม ทัศนคติที่สร้างและพัฒ นา
จากครอบครัวนั้นจะสะท้อนไปสู่ค่านิยมในระดับประเทศชาติด้วย
การที่ครอบครัวมีความสาคัญต่อเอกตบุคคลดังกล่าวมานี้เอง การสร้างและพัฒนาครอบครัวจึง
เป็นสิ่งสาคัญ เพราะความล้มเหลวของครอบครัวคือความล้มเหลวของประเทศชาติ แต่คนที่ตระหนักเช่นนี้
มีน้อยคนนัก โดยเฉพาะสื่อ บุคคลมักจะเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในชีวิตของครอบครัวเสียเอง ใน
ประเทศที่ เ จริ ญ แล้ ว นั้ น เขาจะไม่ เ ลื อ กคนที่ ป ระสบความล้ ม เหลวในชี วิ ต ครอบครั ว เข้ า มาบริ ห าร
ประเทศชาติของเขาเลย ถ้าตราบใดเรายังไม่ให้ความสาคัญแก่สถาบันครอบครัว อันเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาชีวิตในสังคม ประเทศไทยเราจะก้าวไปสู่ความเป็นชาติผู้นานั้นคงจะกระทาได้ยาก และแม้แต่
ประเทศที่มีความเป็นผู้นาในโลกอยู่แล้ว ก็อาจจะล่มสลายได้เช่นกัน หากสถาบันครอบครัวล่มสลายดังจะ
เห็นได้จากประเทศมหาอานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งความมั่นคงของประเทศเริ่มสั่นคลอนมีสาเหตุจาก
ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวนั่นเอง (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550)
กลไกในการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น คงมิใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เจริญได้เท่านั้น แต่การพัฒนาและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาความมั่นคงของชาติ ในอดีตนั้น การอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของไทยก็เริ่มจากครอบครัวทั้งสิ้น (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550)
การสร้างและพัฒนาครอบครัว ตลอดถึงการทานุบารุงรักษาสถาบันครอบครัว ด้วยความรักและ
ความเข้าใจให้เกิดความอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัว จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความมั่นคงใน
การสร้ างและพัฒ นาชาติไทย เพราะประชากรที่มีคุณภาพจะมาจากครอบครัว ที่มั่นคงเป็นส่ ว นใหญ่
(พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2550)
แม้ว่าครอบครัวจะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของชาติ แต่ครอบครัวในสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวไปมากจากสมัยก่อน
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นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ (2539) ได้อภิปรายในงานวิจัยเรื่องรูปแบบครอบครัว ไทยของสังคม
สมัยใหม่: แนวโน้มในอนาคต เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโครงสร้างครอบครัวไทยไว้ว่า ครอบครัวไทยแต่เดิม
ทั้งในเมืองและชนบท จะเป็นลักษณะครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ญาติ ผู้ใหญ่ และวงศา
คณาญาติ ผู้มีฐานะดีก็อาจมีบ่าวไพร่อยู่ด้วย อานาจการปกครองเป็นของฝ่ายชาย ซึ่งมักจะเป็นเจ้าบ้าน
หรือญาติผู้ใหญ่ ต่อมาความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้น สังคมพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจ ทาให้การทางานหากิน
หรือการเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทั้งชายและหญิงต้องช่วยกันประกอบอาชีพนอกบ้านและไกล
บ้าน สังคมยุคใหม่สตรีมีบทบาทมากขึ้นทั้งการประกอบอาชีพการงาน การศึกษา และการจัดการภายใน
ครัวเรือน ผลของความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวในการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ทาให้คนหนุ่ม
สาวอพยพไปอยู่ เมืองใหญ่มากขึ้น จึงเป็นผลทางหนึ่งที่ทาให้ ครอบครัว มีขนาดเล็ กลง แม้แต่ปัจจุบัน
ครอบครั ว ชนบทก็มี ขนาดเล็ กลงมากขึ้ น ในเมือ งเองคนหนุ่ มสาวหลั ง จากแต่ งงานแล้ ว จะแยกมาตั้ ง
ครอบครัวใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าคนโสด คนเป็นหม้าย หรือหย่า แยกตัวอยู่ตามลาพังมากขึ้นเช่นกัน ซึ่ง
เรียกว่าเป็นครอบครัว นอกระบบครอบครัวเดี่ยวซึ่งนับวั นครอบครัวในลักษณะนี้จะมีแนวโน้มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม บุคคลนอกระบบครอบครัวเดี่ยวรวมทั้งหัวหน้าครัวเรือนไร้คู่ที่เป็นสตรี จะมีบทบาทสูงขึ้นใน
การรับผิดชอบครอบครัว และในอนาคตสตรีจะมีบทบาทมากมายในสังคมและในมุมมองกลับกันอาจมีผล
ถึงสัมพันธภาพระหว่าง มารดากับบุตรอาจถดถอยลง มารดาในยุคใหม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรน้อย
กว่าเดิมมาก
ปัจจุบัน นอกจากอิทธิพลที่ครอบครัวต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ครอบครัวต้องปรับตัวจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เราปฏิเสธไม่ได้ว่าใน
ชีวิตประจาวันของครอบครัวมนุษย์จะมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสารสมัย
แรกเริ่ มได้เกิดขึ้น ทาให้ มนุ ษย์สั มผั สได้ถึงความสะดวกสบายจากการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารใน
ลักษณะที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือ อาทิ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร แม้แต่สื่อในลักษณะมี
การเผยแพร่ในวงกว้าง อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นั่นเป็นสื่อที่เรียกว่า "สื่อดั้งเดิม" มีลักษณะรวม
ศูนย์ สื่อสารทางเดียว ทาให้เกิดการจัดลาดับชั้นทางสังคมและเกิดความไม่เท่าเทียมกัน มวลชนโดยรวมมี
ส่วนร่วม และมีอิทธิพลในการสร้างความตระหนักโดยรวม ต่อมา ผู้พั ฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารได้คิดค้น
ช่องทางเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงทดลองการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน
คลื่นความถี่ ทาให้มนุษย์ส ามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นั่นเป็นสื่อที่เรียกว่า "สื่อใหม่" มีลักษณะกระจายตัว สื่อสารสองทาง ทาให้เกิด
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ความเสมอภาคแก่พลเมืองทั่วโลก ผู้ใช้มีส่วนร่วมกันแบบปัจเจก และมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ส่วนบุคคล
แบบพื้นที่และเวลา (Autumn Edwards et al, 2013)
จากคาจากัดความข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า "สื่อใหม่" คือการเทคโนโลยีการสื่อสารที่บุคคลใช้
ในชีวิตประจาวันเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านตัวกลางที่ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านแอพพลิเคชัน ในลักษณะเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือข่ายสังคม ที่
ประชาชนนิยมใช้กันปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, LINE เหตุนี้เองทาให้เครื่องมือสื่อสารมีอิทธิพล
เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจาวันกันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ได้สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2557 (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้) จากการสารวจประชากรไทยทั่วประเทศอายุ
6 ปีขึ้นไปเป็นจานวนทั้งสิ้น 62.3 ล้านคน พบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์จานวน 23.8 ล้านคน (ร้อยละ 38.2)
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจานวน 21.7 ล้านคน (ร้อยละ 21.7) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจานวน 48.1 ล้านคน (ร้อยละ
77.2) โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อย
ละ 58.2 กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 48.5 และกลุ่มอายุ 35-49 ปี ร้อยละ 25.9 ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
ในที่พักอาศัย ร้อยละ 63.9 รองลงมาคือใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 53.4 ใช้ใน
สถานศึกษา ร้อยละ 39.6 และใช้ในที่ทางาน ร้อยละ 32.3 โดยกิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ ใช้ใน
การดูหนังฟังเพลง ร้อยละ 79.1 รองลงมาคือเล่นเกม ร้อยละ 75 และใช้ Social Network (Facebook,
Twitter, GooglePlus, Line, Instagram ฯลฯ) ร้อยละ 73.9 และความถี่ในการใช้ พบว่า ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นประจา (5-7 วันใน 1 สัปดาห์) ร้อยละ 59.6
จากการส ารวจ จึ ง เห็ น ว่ า ประชากรไทยมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ได้ แ ก่ อิ น เทอร์ เ น็ ต
คอมพิว เตอร์ และโทรศั พท์มื อถื อในทุก ช่ว งวั ย โดยใช้เ พื่อ กิจ กรรมต่ างในชี วิต ประจาวั น รวมทั้ง การ
ติดต่อสื่อสารรูปแบบ Social Network ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อใหม่ แน่นอนว่าบุคคลที่ใช้
สื่อใหม่จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายในแต่ละผู้ใช้ ซึ่งหนึ่งในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ผู้ใช้สื่อใหม่มีอยู่ คือ ความสัมพันธ์ภ ายในครอบครัว เพื่อให้บุคคลมีความสัมพันธ์รูปแบบ
ดังกล่าวในชีวิต จึงจาเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สถานะและบทบาทของครอบครัวนั้น เป็น
บทบาทที่สมาชิกยอมรับเงื่อนไข กฎ ระเบียบ รูปแบบการดารงชีวิตและรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกภายในครอบครัว
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ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า “เมื่อสถาบันครอบครัวแข็งแรง ประเทศชาติก็จะแข็งแรง” หมายความว่า
หากครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทและทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
รวมทั้งมีการสื่อสารที่เข้าใจสมาชิกครอบครัว ครอบครัวนั้นจะมีความเข้มแข็ ง พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค
ภายนอกครอบครัว ทั้งนี้ ครอบครัวที่เข้มแข็งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความสุข สงบร่มเย็น
ทุกคนต่างรับรู้หน้าที่และเมื่อมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้น ครอบครัวที่เข้มแข็งจะสามารถช่วยให้สังคมมี
ระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองจะเกิดความผาสุก
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้สรุปได้ว่า การพัฒนาประเทศนั้นต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกัน โลกแห่งการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน ผู้คนใช้เครื่องมือสื่อสารกัน
มากขึ้นจนอาจลืมบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและลูกหลาน เมื่อมีพฤติกรรมการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดการปรับตัวของคนรอบข้างในครอบครัว เช่น เมื่อลูกใช้ พ่อแม่ก็ต้องใช้ตาม
เมื่ อ ลู ก เล่ น พ่ อ แม่ ก็ ต้ อ งเล่ น ตาม เพื่ อ ให้ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ได้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง
นอกเหนือจากการพบปะพูดคุยกันในบ้านที่พักอาศัย เพื่อให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน
ครอบครัว ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันขึ้นจนส่งผลทาให้เกิดปัญหาครอบครัว กลายเป็นภาระ
ของสังคมไป
งานวิจัยนี้จึงตั้งคาถามเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัวเป็นหลัก ว่ามีการรักษา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นสื่อใหม่อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการศึกษา
แนวคิดเรื่องการใช้สื่อใหม่ของบุคคลภายในครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูก ในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ให้มีการติดต่อสื่อสารกันและเกิดความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่นภายในครอบครัว
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวที่อยู่ในสังคมเทคโนโลยีก้าวกระโดด ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยคาดหวังว่าการ
วิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่ อสารระหว่างบุคคลในการศึกษาลั กษณะ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
คาถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของบุคคลในครอบครัวเป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวเป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของบุคคลในครอบครัว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยตัวแปรต้น คือ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ได้แก่ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้
แอพพลิเคชันที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ บุคคลที่สื่อสารด้วย และ ตัวแปรอิสระ คือ ความสัมพันธ์ ของ
บุคคลภายในครอบครัว ได้แก่ ความผูกพัน ความอบอุ่น
2. ขอบเขตด้านประชากร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย
จานวน 8 คน เป็นผู้ชาย 4 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และ กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็น
พ่อหรือแม่ จานวน 6 คน เป็นพ่อ 3 คน และ เป็นแม่ 3 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยระยะเวลาของโครงการวิจัยนี้มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และขอขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่
31 พฤษภาคม 2560 โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ โดยพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจะเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยม
ปลายในโรงเรียนมัธยมประเภทขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 8 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานโปรแกรม
ซอฟท์แวร์ หรือ แอพพลิเคชัน ในลักษณะเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือข่ายสังคม ได้แก่
Facebook, Twitter, LINE รวมทั้งสื่อใหม่อื่น ๆ เป็นต้น
พฤติ กรรมการใช้สื่อใหม่ หมายถึง การกระทาของบุคคลต่อสื่ อใหม่เพื่อเกิดการสื่ อสาร การ
สนทนาพูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง ครอบครัวประเภทครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลู ก ซึ่งพัก
อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยที่เดียวกัน
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ความสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องหรือการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว ซึ่งได้แก่
พ่อ แม่และลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันและความรักอันดีของบุคคลภายในครอบครัว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของบุคคลภายในครอบครัว
2. ได้ทราบความรู้ความเข้าใจในระดับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีการใช้สื่อใหม่
3. ได้ทราบความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่กับความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว
4. ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ สนใจน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ โดยเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ในประเด็นการสื่อสารภายในครอบครัวและการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ” จะใช้แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. แนวคิดครอบครัว
3. แนวคิดเทคโนโลยีสื่อใหม่
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล คือ กระบวนการสื่อสารที่มีผู้ส่งสารและผู้รับสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นลักษณะสองทางผ่านช่องทางการสื่อสารคือตัวผู้ส่งสารกับผู้รับสารเอง โดยใน
กระบวนการสื่อสารนี้จะมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ส่งสารและผู้รับสาร บริบทแวดล้อม และ
เนื้อหาของสารเพื่อถ่ายทอดสารให้เกิดการแลกเปลี่ยนสาร สร้างความหมายร่วมกัน สร้างและควบคุม
ความสัมพันธ์ รวมทั้งการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้
(Brant R. Burleson, 2010a; Kory Floyd, 2011; ชิตาภา สุขพลา, 2548; สุรัตน์ ตรีสกุล, 2550)
นักวิชาการด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ ให้ความสาคัญเรื่องความสัมพันธ์ของคู่สื่อสาร ด้วย
ความเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงมีความสาคัญที่จะต้องศึกษาเรื่องความสาคัญ
และรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย เพื่อให้เข้าในความหมายของ “ความสัมพันธ์” มากขึ้น
ผู้วิจัยขออ้างอิงคาจากัดความดังนี้
พจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายของคาว่า “สั มพันธ์ ”
(คากิริยา) แปลว่า ผูกพัน, เกี่ยวข้อง
ชิตาภา สุขพลา (2548) ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความผูกพัน การ
เกี่ยวข้องกันของมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล หรือ
บุคคลกับสั งคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับการยอมรับ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตใน
รูปแบบต่าง ๆ
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ความสัม พัน ธ์มีความสาคัญต่อชีวิตของบุคคล กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนล้ วนอยากรู้ว่าตนเองใน
สายตาของคนอื่นนั้นเป็นอย่างไร ทุกคนอยากให้คนรักคนชอบ ปรารถนาให้คนอื่นยอมรับตน การสื่อสาร
สัมพันธ์กับบุคคลอื่นจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเงา ความเป็นตัวตนของเราในสายตาของคนอื่นได้เป็น
อย่างดี การคบหาอย่างผิวเผิน ต่างคนต่างปิดตนเอง ก็เหมือนกระจกที่ขุนมัวไม่ชัดเจน ย่อมมองไม่เห็น
ความจริง (ว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา) แต่หากเป็นความสัมพันธ์ในระดับใกล้ชิด บุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยจะ
ช่วยบอกเรา เตือนเรา เพื่อให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้อย่างถูกต้อง การมีค วามสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ) จะช่วยทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทางจิตใจ ทาให้เกิด
ความรู้สึกมั่นคง มีความเชื่อมั่น รักชีวิต รู้สึกตนเองมีคุณค่า ซึ่งจะสะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพ โดยจะ
เป็นคนที่มีจิตใจแจ่มใส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มองโลกในแง่ดี ฯลฯ แต่คนที่ไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
จะรู้สึกโดดเดี่ยว ว้าเหว่ เหงา บางคนอาจรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ไม่เห็นความสาคัญของการมีชีวิตอยู่ อาจ
นาไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ (ชิตาภา สุขพลา, 2548)
มลินี สมภพเจริญ (2556) ได้กล่าวในรายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมิติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ การเชื่อมโยงกัน หรือเป็นการติดต่อประสานที่ดาเนินต่อไป
เรื่อย ๆ โดยที่เรามีอีกฝ่ายหนึ่ งอยู่ ในใจ แต่อีก ฝ่ายหนึ่งจะมีเราหรือไม่มีเราอยู่ในใจก็ได้ ประเภทของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) ความสั ม พั น ธ์ แ บบสถานการณ์ ก าหนดให้ เ กิ ด ขึ้ น (Relationships
of
circumstance) หมายความว่า เราเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ไม่ได้ เพราะเราต้องใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเขา
เหล่ า นั้ น ได้ แ ก่ การเป็ น สมาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย น อาจารย์ เพื่ อ นร่ ว มงาน ฯลฯ
ความสัมพันธ์เหล่านี้เราเลือกไม่ได้ เช่น เราเลือกเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ร่ารวยไม่ได้ หรือ เราไปทางานแล้ว
เลือกเจ้านายตามความต้องการของเราไม่ได้
(2) ความสัมพันธ์แบบที่เราเลือกหรือกาหนดได้ (Relationships of choice) คือ เรา
เลือกจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เราต้องการได้ เช่น คนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ เพื่อน คนรัก เพื่อน
สนิท หรือที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ
การแบ่งประเภทความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ประเภท เพราะทั้ง 2 ประเภทนั้นแตกต่างกัน ถ้าเรา
ทะเลาะกับเพื่อน เราอาจจบความสัมพันธ์นั้นลงได้ เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเลือกได้ แต่ถ้ารูปแบบ
การสื่ อ สารแบบเดี ย วกั น นี้ เราทะเลาะกั บ พี่ น้ อ งซึ่ ง เป็ น ญาติ เ รา ความเป็ น พี่ น้ อ งไม่ ส ามารถสิ้ น สุ ด
ความสัมพันธ์ได้ เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่สถานการณ์กาหนดให้มี อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทั้ง 2
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ประเภทไม่แบ่งแยกกันอย่างเด็ดขาด บางครั้งความสัมพันธ์ที่สถานการณ์กาหนดให้มีความสัมพันธ์ ก็อาจ
เป็นความสัมพันธ์ที่เราเลือกเองได้ด้วย เช่น พี่น้องเป็นความสัมพันธ์แบบสถานการณ์กาหนด แต่พี่น้องก็
สามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราด้วย นั่นเป็นความสัมพันธ์ที่เราเลือกจะติดต่อสื่อสารได้
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีมิติของความสัมพันธ์อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความไว้วางใจ (2)
ความใกล้ชิดสนิทสนม และ (3) อานาจ
1. ความไว้วางใจ (Trust)
ความไว้วางใจระหว่างบุคคล คือ ระดับความรู้สึกปลอดภัย เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลของเรา
กับ บุคคล ๆ หนึ่ง พฤติกรรมที่แสดงถึงความไว้วางใจ ได้แก่ การเปิดเผยความลับของเราให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบ การเปิดเผยข้อมูลการคบเพศตรงข้ามของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจุดอ่อน
หรือความเจ็บปวดของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
เมื่อความสัมพันธ์พัฒนาขึ้น เราจะพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีค่าควรแก่การให้ความไว้วางใจ
(Trustworthy) ได้หรือไม่ แน่ใจว่าเขาหรือเธอนั้น รับรู้อารมณ์ของเราและไม่เอาเปรียบเรา ปกป้อง
จุดอ่อนของเรา และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไว้
ค่าของความไว้วางใจได้ ประกอบด้วย ไม่โกหกเรา ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เราได้เปิดเผยกับ
เขาต่อคนอื่น ๆ รักใคร่เราแม้ว่าเรื่องที่เราเล่าไปจะเป็นเรื่องแง่มุมด้านลบ หรือเรื่องน่ากลัวแค่ไหนก็ตาม
ขณะที่คู่สื่อสารก็ต้องการลั กษณะเช่นนี้จากเราด้วยเช่นกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ ยั่งยืน ทั้งคู่ควร
เปิดเผยและแสดงออกซึ่งความไว้วางใจระหว่างกัน
ตารางที่ 2.1 ประเภทของความไว้วางใจ
(1) ไว้วางใจในความสามารถ

เราเชื่อว่าคน ๆ นั้นมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
รวมทั้งมีจริยธรรมที่จะทางานให้ดี สมกับบทบาทที่
เขาสวมอยู่
(2) ไว้วางใจการดูแลความผาสุก /สวัสดิการของเรา เชื่อว่าคน ๆ นั้นจะไม่นาอันตรายมาสู่ร่างกาย จิตใจ
ได้
สวัสดิการและทรัพย์สิน
(3) ไว้วางใจว่าเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลของเรา
เชื่อว่า คน ๆ นั้นที่ คุณเปิ ดเผยข้ อมูล ได้ จะไม่เอา
ข้อมูลนั้นไปเป็นประโยชน์แก่ตัวของเขาเอง
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ตารางที่ 2.1 ประเภทของความไว้วางใจ (ต่อ)
(4) ไว้วางใจในคน ๆ หนึ่งที่จะผูกสัมพันธ์ได้

เชื่อว่าเมื่อเราเปิดเผยข้อมูลกับเขา เขาจะยอมรับใน
ความรู้ สึ ก และความอ่ อ นแอของเรา จะไม่ ห า
ประโยชน์จากความสัมพันธ์นั้น และจะยังคงรักษา
ความสัมพันธ์นั้นต่อไปเรื่อย ๆ

2. ความใกล้ชิดสนิทสนม (Intimacy)
ความใกล้ชิดสนิทสนม หมายถึง ระดับที่เราสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองต่อหน้า
อีกฝ่ายหนึ่ง และเขาหรือเธอยอมรับมันได้ ทุกความสัมพันธ์เริ่มต้นจากไม่สนิทสนม ไปเป็นความสัมพันธ์ที่
สนิทสนม ในคาจากัดความของความใกล้ชิดสนิทสนม หากเป็นความสัมพันธ์ฉันคนรัก จะรวมไปถึง การมี
ความสัมพันธ์ที่มีเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เราวัดระดับว่าอีกฝ่ายหนึ่งสนิทสนมหรือรักเรามากหรือยัง จากเขาหรือเธอรู้สึกบวกกับ
สิ่งที่เราเป็นอยู่ หรือยอมให้เราเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดสนิทสนมนี้ช่วยฟื้นฟูความ
มั่นใจในตนเอง ยิ่งใกล้ชิดสนิทสนมมากเท่าไร ต่างฝ่ายต่างยอมรับในภาพลักษณ์ (self-image) ที่แต่ละ
ฝ่ายเป็นอยู่มากเท่านั้น และหากเราไม่สนิทสนมกับใครก็ยากที่เราจะดารงภาพลักษณ์ที่เป็นตัวตนของเรา
ไว้ได้
การสื่ อสารที่แ สดงความสนิ ท สนม แสดงออกในรูป ของวัจ นภาษาและอวั จนภาษา
วัจ นภาษาที่ แสดงออกมานั้ น ได้ แก่ การบอกกั บ อีก ฝ่ า ยหนึ่ ง ว่า เรารู้สึ ก อย่ า งไรกับ เขาห รื อ เธอ และ
ความสัมพันธ์ของเรามีค่าขนาดไหน ส่วนอวัจนภาษาที่ใช้ประกอบ เช่น ระยะห่างระหว่างกัน การประสาน
สายตา น้าเสียงที่ใช้พูด และการใช้เวลาร่วมกัน
ยิ่งมีความสนิทสนม ความผูกพันทางอารมณ์ยิ่งมีมาก และยิ่งทาให้ทั้งสองฝ่ายไว้วางใจ
สร้างข้อผูกมัดต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ขณะเดียวกัน ตัวตน (Self) ของเราได้รับการชื่นชอบจาก
อีกฝ่ายหนึ่ง หรืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชื่นชอบตัวตนที่เราเป็น
ความรู้สึกของการอยู่ในห้วงรัก ทาให้มีการตอบสนองที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก
และสะท้อนตัวตนด้านอารมณ์ ประสบการณ์ของเราออกไปด้วยเช่นกัน เราอาจต้อนรับความรู้สึกตกใน
ห้วงรักด้วยความตื่นเต้น กระตือรือร้น หรืออาจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็ได้
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อารมณ์ความรู้สึก (Emotion) บินหนีจากความเป็นเหตุเป็นผล (ไม่ไปด้วยกัน) จึงมีคา
พังเพยที่กล่าวว่า "ความรักทาให้คนตาบอด" นักวิชาการได้เคยศึกษาว่า การแลกเปลี่ยนถกเถียงด้ว ย
อารมณ์ (รักและปรารถนาดี ) ทาให้สุขภาพกายดี และเป็นความคิดที่ดีที่แต่ละฝ่ายควรจะพูดถึงอารมณ์
ความรู้สึกของกันและกัน เพื่อที่จะได้เข้าใจ รวมถึงเคารพในความต้องการและความชอบที่อีกฝ่ายหนึ่งมี
อยู่
3. อานาจ (Power)
อานาจระหว่างบุคคล หมายถึง ความสามารถที่อีกฝ่ายหนึ่งจะกาหนดทิศทาง ความ
ปรารถนาของเรา หรืออีกฝ่ายหนึ่งเข้ามามีส่วนกระทาในสิ่งที่เราต้องการ
ทุกการสื่ อสารเกี่ยวข้องกับอานาจ โดยเฉพาะเรื่องการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
หมายความว่า การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการตัดสินใจ ใครได้สิทธิ์ ในการตัดสินใจผู้นั้นมีอานาจ
เช่น ถ้าเราถามเพื่อว่า "ไปดูหนังกันไหม" เรากาลังมีอานาจเหนือและถ้าเขาตอบปฏิเสธ เขากาลังมีอานาจ
เหนือเรา โดยถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับการถูกปฏิเสธเราอาจเสนอออกค่าตั๋วหนังให้ หรือไม่ก็ขับรถไปรับไปส่ง
ความสัมพันธ์จะเติมเต็มกันและกัน (Complementary) ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทขอบเขต
และความสาคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล บางคู่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอานาจเหนือตัวเอง เนื่องจาก
พบว่ า รู้ สึ ก สบายใจหากมี เ ขาหรื อ เธอมาคอยแก้ ปั ญ หาให้ หรื อ หากเป็ น ความสั ม พั น ธ์ แ บบคู่ ข นาน
(parallel relationship) อานาจมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย เช่น หากฝ่ายผู้หญิง
ควบคุมการเงินได้ดี ก็จะมีอานาจในการตัดสินใจใช้เงิน ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเก่งทาครัว ก็จะทาหน้าที่
ตัดสินใจเรื่องเมนูอาหาร การเจรจาต่อรองเรื่องใครจะครองอานาจอะไร เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และหาก
ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วมักจะไม่มีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ ข องความสั ม พั น ธ์ ที่ มี อ านาจเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งมี 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ (1)
สถานการณ์ปฏิสัมพันธ์แบบเสมือนเจ้านายกับลูกน้อง (2) สถานการณ์ปฏิสัมพันธ์แบบอานาจกลับไป
กลับมา และ (3) สถานการณ์ปฏิสัมพันธ์แบบความสมดุลของอานาจไม่ชัดเจน เมื่อ เราสื่อสาร หรือขณะที่
ทาการแลกเปลี่ยนข่าวสาร จะส่งผลต่อการสร้างสมดุลในอานาจ ข้อมูลข่าวสาร (information) คืออานาจ
การเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่ง หรือเจ้าของความรู้แสดงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้อานาจ ถ้า
เราไว้ใจอีกฝ่ายหนึ่งเพียงพอเราจะเปิดเผยข้อมูล เราจะไม่ควบคุมข่าวสารและให้อานาจแก่อีกฝ่ายหนึ่งไป
ถ้าคุณเล่าให้เพื่อนที่ทางานธนาคารที่เดียวกันกับคุณว่า คุณเคยยักยอกเงินจากที่ทางานธนาคารเก่า เพื่อน
คุณจะมีอานาจ เขาอาจจะขู่ด้วยการเล่าความลับนี้ให้เจ้านายคุณฟังหากไม่ทาตามความต้องการของเขา
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ทั้งนี้ทั้งนั้น ความสัมพันธ์จะสนิทสนมหรือทั้งคู่จะรักกันดีหากทั้งคู่มีอานาจเท่ากัน โดยมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเท่า ๆ กัน
อวัจนภาษาและรูปแบบการพูดสะท้อนการรับรู้อานาจของเขาที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กันในบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของอเมริกา พบว่า การพูดของผู้ชายมีอานาจกว่าการพูดของ
ผู้หญิง เพศชายจะใช้น้าเสียงที่ดังและข่มขู่ เสียงทุ้มมีความเป็นเผด็จการในน้าเสียง เสียงผู้หญิงจะสุภาพ
อ่อนโยน ลื่นไหล เป็นมิตร อบอุ่นเร็ว น้าเสียงกระซิบ เสียงสูง รวมทั้งมีการแสดงออกทางอวัจนภาษาเยอะ
ตารางที่ 2.2 การแสดงภาวะอานาจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภาวะมีอานาจ
ภาวะไร้อานาจ
พูดก่อน
พูดเป็นลาดับรอง ๆ
ใช้เวลาพูดมาก
พูดไม่มาก
เริ่มต้นสนทนา
ปล่อยให้คนอื่นเริ่มต้น
พูดประโยคยาว
พูดหรือตอบประโยคสั้น ๆ
วิจารณ์ผู้อื่น
พูดอ้า ๆ อึ้ง ๆ
มักขัดจังหวะ
พูดเสริมความคิดเห็น
ชอบถามคาถาม
ใช้คาปฏิเสธ
มีท่าทีกังวล
ชอบทาท่าทาทาง
ใช้คาพูดเป็นทางการ
ใช้ภาษาสุภาพ (เช่น โปรด, ขอบคุณ)
ทั้งนี้ ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล จะให้ ความส าคัญกับภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารด้ว ย นั่ นคือ
วัจ นภาษาและอวัจ นภาษา โดยวัจนภาษา คือ ภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีภ าษาเชิงวัฒ นธรรมเป็ น
สื่อกลาง ส่วนอวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์แสดงออกโดยใช้
อากัปกิริยา อาการ ท่าทาง การกระทาหรือสภาพแวดล้อมในการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความหมาย
ทั้งสิ้น อวัจนภาษาเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกับวัจนภาษาเพื่อให้การสื่อสารมีความหมายมากขึ้น อวัจนภาษาถูก
ใช้ในตัวบุคคลเพื่อแสดงออกถึงทัศนคติ อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับการสนทนาหรือบริบทการสื่อสารที่
มีความหมาย เช่น การแต่งกาย พื้นที่ เวลา สภาพแวดล้อม ความเงียบ ฯลฯ ซึ่งทาให้บุคคลเกิดความ
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เชื่อถือที่มากขึ้น ทาให้ เกิดอรรถรสในการสื่ อสาร รวมทั้งทาให้ ผู้ สื่ อสารมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อ
ใช้อวัจนภาษาประกอบการสื่อสาร (ถอดความจาก Owen Hargie, 2011)
แนวคิดครอบครัว
ในชีวิตมนุษย์นั้น ไม่สามารถหลีกหนีความสัมพันธ์ที่พบเผชิญในช่วงชีวิตต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์จึงเป็นไปอย่างมีวัตถุประสงค์ และสัมพันธ์กันตามบทบาทต่าง ๆ ของตนเองที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน
ไป จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งวิธีการสัมพันธ์และวิธีการ
สื่ อ สารก็ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมไปตามสถานการณ์ นั้ น ด้ ว ยรู ป แบบของ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์นั้น ชิตาภา สุขพลา (2548) ได้รวบรวมไว้และสรุปเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1. ความสัมพันธ์แบบครอบครัว
2. ความสัมพันธ์แบบเพื่อน
3. ความสัมพันธ์แบบคู่รัก
4. ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
5. ความสัมพันธ์ทางการศึกษา
6. ความสัมพันธ์เชิงการแพทย์
7. ความสัมพันธ์เชิงสังคมอื่น ๆ
8. ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบครอบครัว ทุกคนจะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ มลินี สมภพเจริญ (2556) ได้เสนอขึ้น โดยอธิบายว่า การสื่อสาร
เริ่มต้นที่ครอบครัว สเวน วาฮ์ลรูส (อ้างถึงใน มลินี สมภพเจริญ, 2556) ให้ข้อสังเกตว่า ความสุขที่สุด
ความพอใจอย่างยิ่งในชีวิต ความทะเยอทะยาน ความสงบที่ลึกซึ้ง มาจากการเป็นสมาชิกของครอบครัวที่
เต็มไปด้ว ยความรั ก และความเมตตาต่อกัน งานชิ้นส าคัญที่กล่ าวถึงความสั มพัน ธ์ภ ายในครอบครั ว
“People making” โดย เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ (อ้างถึงใน มลินี สมภพเจริญ, 2556) กล่าวถึงการสื่อสารใน
ครอบครัวว่า เป็นปัจจัยหลักที่กาหนดความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ๆ เราควรจะรักษาความสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัว แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกัน (เช่น กับพ่อ กับแม่ กับพี่น้อง) การรับรู้เรื่องราวระหว่างกัน
ผ่านการสื่อสารช่วยให้เราเข้าใจ และคงรักษาระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัวได้ตัวอย่าง
การสื่อสารเจรจาต่อรองภายในครอบครัว ถ้าเรานั่งด้านหลังของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขณะต้องเดินทางไป
ไกล ๆ กับพี่ชาย และพี่สาว บางทีเราต้องเรียนรู้และนาเอาศิลปะการเจรจาต่อรองมาใช้ เช่น เอามา
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ต่อรองว่าใครจะนั่งที่นั่งติดหน้าต่าง ใครจะกาหนดเพลงที่จะเปิดในรถตลอดการเดินทาง (มลินี สมภพ
เจริญ, 2556)
สถานการณ์เหล่านี้ ทดสอบทักษะการสื่อสารและการจูงใจ การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
หรือสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวจะสร้างและสะท้อนอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเราเองออกไป อัตมโนทัศน์
(Self-concept) เป็ น สิ่ งที่มีบ ทบาทส าคัญในการกาหนดปฏิสั มพั นธ์ข องเราที่ มีต่อคนอื่น ๆ (มลิ นี
สมภพเจริญ, 2556)
มลินี สมภพเจริญ (2556) ได้เรียบเรียงคาจากัดความของคาว่า “ครอบครัว” จากนักวิชาการ
ต่างประเทศไว้ว่า ครอบครัว เป็ นกลุ่มทางสั งคมที่มีการกาหนดเจาะจงบทบาทสถานภาพ ได้แก่ สามี
ภรรยา พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ด้วยความสัมพันธ์แบบผูกพันทางสายเลือด แต่งงาน เลี้ยงดูร่วมกันและอยู่
อาศัยร่วมกัน โดยภารกิจของครอบครัว เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ
1. ภารกิจพื้นฐาน คือ งานพื้นฐานที่ครอบครัวจะต้องทาเพื่อให้สมาชิกสารถดารงชีวิตอยู่
ได้ เช่น การจัดหาที่อยู่อาศัยให้สมาชิก การดูแลให้มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น
2. ภารกิจด้านพัฒนาการ ครอบครัวไม่ เคยหยุดนิ่งแต่จะพัฒนาไปเรื่อง ๆ ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ของวงจรชีวิต การที่จะพัฒนาไปได้ดีนั้น ครอบครัวจะต้องปฏิบัติภารกิจหลายประการ เช่น การ
สร้างเอกลักษณ์ของครอบครัวที่สมาชิกทุกคนจะตระหนักและยอมรับร่วมกัน การมีทิศทางในการพัฒนาที่
เหมาะสม รวมไปถึงการสร้างขอบเขตที่ ชัดเจน ทั้งภายในครอบครัวเอง และระหว่างครอบครัวกับระบบ
ภายนอกอื่น ๆ
3. ภารกิจในยามวิกฤติ วิกฤติการณ์หรือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีมากมาย
เช่น การตกงาน การเจ็ บป่ วย การเสี ยชีวิต การหย่าร้างหรือแยกทางกันของสามีภรรยา ฯลฯ ภาวะ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสมาชิกบางคนหรือครอบครัวโดยรวม ผลกระทบอาจรุนแรงจนทาให้ครอบครัว
แตกสลายได้ ครอบครัวจะต้องปรับตัวและจัดการแก้ไขวิกฤติการณ์ดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนและ
ครอบครัวโดยรวมอยู่ได้อย่างสมดุลและพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสม
มลินี สมภพเจริญ (2556) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบครอบครัวที่พบบ่อย ดังนี้
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ประกอบด้วย สามี ภรรยา และลูกที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกัน
2. คู่สมรสที่ไม่มีบุตร (Childless couples) ประกอบด้วย สามี และ ภรรยา
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3. ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว (one-parent หรือ Single-parent family)
ประกอบด้ว ยลูกและพ่อหรือแม่ที่ต้องทาหน้าที่เลี้ยงดูลู กตามลาพัง ทั้งนี้เนื่องจากคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ง
เสียชีวิต หย่าร้าง หรือแยกทางไป หรือแม่ที่เลี้ยงดูลูกนั้นเป็นแม่ที่ได้แต่งงาน เป็นต้น
4. ครอบครัวบุญธรรม (Adoptive family) ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรบุญ
ธรรม
5. ครอบครัวที่มีการแต่งงานใหม่ (Reconstituted family) ประกอบด้วยหญิง ชายที่มา
อยู่ร่วมกัน โดยฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นหม้าย หรือมีการหย่าร้างมาก่อน
6. ครอบครัวขยาย (Extended family) ประกอบด้วยเครือญาติตั้งแต่ 3 ชั่วคนขึ้นไปที่มี
ความสัมพันธ์กันโดยการเกิดหรือการแต่งงาน มาอยู่ร่วมกัน
Mcleod, Chaffee และ Wachman (1967) ได้อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารของครอบครัว โดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1. Socio – Oriented Communication เป็นแบบของความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการดารง
รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว ตามล าดั บ ชั้ น หรื อ ความอาวุ โ ส (Hierarchical
personal relationship) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อ แม่และลูก จะเป็นไปในรูปแบบที่ยึดถือสังคม
แบบแผน ค่านิยม หรือประเพณีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการสื่อสารซึ่งทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารภายใน
ครอบครัวที่พยายามคงไว้ซึ่งความสามัคคีกลมเกลียว ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความสอดคล้องไม่ขัดแย้ง
โต้เถียง คล้อยตามกันระหว่างพ่อแม่และลูก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น ระงับความโกรธ
และหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและปัญหาทั้งหลาย
2. Concept - Oriented Communication เป็นแบบของความสัมพันธ์ในการ
ติด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งพ่ อแม่ ลู ก ที่ ยึ ดถื อ เรื่อ งของแนวความคิ ด ความเป็น ไปได้ ข้ อเท็ จ จริ ง เน้ น การ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยอิสระเสรี (Self-expression and free discussion) หรือเรียกว่า
“Concept – Oriented” หรือ ความถูกต้องในเนื้อหา (Context) ที่สื่อสารกันนั้นเป็นหลัก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟังความคิดเห็น ความเชื่อของผู้อื่นด้วย
รู้จักมองสิ่งต่าง ๆ จากหลากหลายแง่มุม กล้าที่จะแสดงความคิดของตนเองออกมาแม้จะมีความแตกต่าง
จากบุคคลอื่น
การสื่อสารภายในครอบครัวแบบ Socio – Orientation และ Concept - Orientation เดิมที
ถูกมองว่ามีรูปแบบที่ตรงกันข้าม ครอบครัวหนึ่งไม่มีแนวโน้มไปทาง Socio – Oriented ที่เน้นการให้
ความเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ กับครอบครัวแบบ Concept – Oriented ที่เน้นให้แสดงออกทางความคิด

17
แต่ต่อมาพบว่าทั้ง 2 รูปแบบ นี้ไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าครอบครัวหนึ่งมีแบบ
แผนแบบหนึ่ ง แล้ ว อาจจะมี อี ก แบบแผนหนึ่ ง ที่ มี แ นวโน้ ม ไปทางใดทางหนึ่ ง ระหว่ า ง Socio –
Orientation กับ Concept – Orientation แล้วยังมีครอบครัวที่มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะ Socio –
Orientation กับ Concept – Orientation พร้อม ๆ กัน หรือ ขาดลักษณะ Socio – Orientation กับ
Concept – Orientation ทั้งคู่ได้อีกด้วย
David Kantor and William Lehr (1976) ได้ทาการศึกษาวิจัยและอธิบายการสื่อสารใน
ครอบครัวโดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การสื่อสารในครอบครัวแบบปิด (Closed family) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารใน
ครอบครัวที่เข้มงวดกวดขัน มีการวางระเบียบกฎเกณฑ์รัดกุม ผู้ที่กาหนดกฎเกณฑ์ คือผู้มีอานาจสูงสุด
มักจะเป็น พ่อ พ่อเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ เป็นผู้ ให้คาแนะนาและกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
ประเด็นการสนทนาและข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของครอบครัว ซึ่งจะ
กาหนดว่าอะไรบ้างที่สมาชิกควรจะได้ประสบพบเห็นอะไรบ้างและอะไรที่ไม่ควร
2. การสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด (Open family) หมายถึงการสื่อสารในครอบครัวที่
สมาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจความเป็ น ไปได้ ต่ า ง ๆ ภายในครอบครั ว สู ง แต่ ล ะคนมี บ ทบาท
ค่อนข้างมากและมีความยืดหยุ่นสูง แม้ว่าโดยปกติแล้วพ่อแม่จะมีอานาจในบ้านมากกว่าลูก แต่ก็มีบทบาท
เฉพาะที่จาเป็น กฎ ระเบียบของครอบครัวเป็นสิ่งที่ผ่อนผันและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น เวลารับประทาน
อาหารเย็น อาจมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจโดยคนส่วนใหญ่ในบ้าน หรือสมาชิกบางคนอาจไม่มา
รับประทานอาหารที่บ้านก็ได้ ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่พูดคุยและชี้แจงได้ การโน้มน้าวใจมักเป็นสิ่งที่พ่อแม่
ใช้ได้ผลดีกว่าการแสดงอานาจเหนือลูก ๆ ทุกคนมีสิทธิ โน้มน้าวใจสมาชิกคนอื่น ๆ ให้ทาในสิ่งที่ตน
ต้องการ แม้ว่าปกติพ่อแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้าน แต่
โครงสร้างของอานาจก็ไม่ได้ตายตัว แต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอ มีสิทธิที่จะร่วมตัดสินใจและดาเนินการได้
3. การสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย (Laissez – Faire) หมายถึง รูปแบบการสื่อสาร
ในครอบครัวสมาชิกที่แต่ละคนสามารถทาอะไรที่ตนต้องการได้ กฎ ระเบียบต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปตามสบายในรูปแบบของแต่ละคน เรื่องที่แต่ละคน
สนใจมักเป็นเรื่องในปัจจุบั น ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและการวางแผนในระยะยาวในอนาคต การใช้
ทรัพยากรหรือการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวแบบนี้ มักเป็นไปเพื่อการจัดการกับปัญหาเฉพาะ
หน้า
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ต่อมาได้มีการปรับรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวตามแนวคิดของ Mcleod, Chaffee และ
Wachman (1967) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Eswara (1974) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน
ครอบครัวโดยการแบ่งการสื่อสารของครอบครัวออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อยปละ (Laissez – Faire) คือลักษณะทางพฤติกรรม
การสื่อสารภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลุกนั้น ไม่ได้ เน้นและยืดถือ Socio – Orientation และ
Concept – Orientation อย่างมาก คือ เป็นไปอย่างอิสระ ไม่กรอบหรือแนวทางที่เป็นแบบอย่างว่าลูก
จะเชื่อฟัง คล้อยตามตามทัศนะและความคิดเห็นจากพ่อแม่ หรือห้ามไม่ให้ขัดแย้งโต้เถียง ในขณะเดียวกัน
เด็กจะไม่ได้รับการแนะนา หรือสนับสนุนจากพ่อแม่ให้กล้าเปิดเผยตัวเอง หรือกล้าแสดงความคิดเห็นต่าง
ๆ ด้วย
2. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปกป้อง (Protective) มีลักษณะพฤติกรรมการ
สื่อสารที่ให้ความสาคัญกับสังคม ประเพณีที่ยึดถือ การปฏิบัติที่ปลูกฟังกันมา และเป็นลาดับแรก ในขณะ
ที่ยึดถือหรือให้ความสาคั ญเกี่ยวกับความคิด ความถูกต้องของเนื้อหา ข้อเท็จจริงที่สื่อสารนั้นเป็นอันดับ
รองลงไป การสื่อสารในลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นได้จากการที่เด็กจะถูกสอนให้เชื่อให้ คล้อยตามผู้ใหญ่
เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันภายในครอบครัว หรือติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและราบรื่ น เด็กจะถูกสอน
ไม่ให้แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง หรือแม้ในความคิดของตนเองจะไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าไม่ถูกต้องก็ตาม
3. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปิดเสรี (Pluralistic) มีลักษณะพฤติกรรมการ
สื่อสารที่ให้ความสาคัญกับการให้เด็กรู้จักพัฒนาการแสดงออกและความคิดที่เป็น ของตัวเอง แม้ความ
คิดเห็นเหล่านั้นจะแตกต่างกัน ลักษณะที่สังเกตได้คือ เด็กจะถูกอบรมสั่งสอนให้รู้จักมีความคิดใหม่ ๆ และ
กล้าแสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงเรื่องราวในประเด็นต่าง ๆ ในสถานการณ์รอบตัวกับบุคคลอื่น ๆ
รู้จักกล้าตัดสินใจด้วยตนเองโดยไม่กลัวว่าความคิดเห็น ที่ขัดแย้งไม่ตรงกับพ่อแม่นั้น จะทาให้พ่อแม่ไม่
พอใจหรือเป็นสิ่งไม่ควรกระทา และโดยไม่ต้องห่วงพะวงยึดติดอยู่กับสังคม ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี
มากนัก คือให้ความสาคัญกับการสอนให้เด็กรู้จักพัฒนาความคิดเห็นที่เป็นตัวเอง และการแสดงออก แม้
ความคิดเห็นเหล่านั้นจะแตกต่างกันก็ตาม
Maccoby and Martin (1983 อ้างถึงใน Rutter, 1987) ได้อธิบายเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเป็น
สองมิ ติ ได้ แ ก่ (1) มิ ติ ค วบคุ ม มาก กั บ การควบคุ ม น้ อ ย (Demanding/Controlling
VS.
Undemanding/Low-control) และ (2) มิติการยอมรับ/การตอบสนอง กับ มิติการไม่ยอมรับ /ปฏิเสธ
(Accepting/Responsive VS. Rejecting/Unresponsive) โดยแนวคิดนี้สามารถแบ่งการอบรมเลี้ยงดู
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
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1. การอบรมเลี้ยงดูแบบอานาจนิยม (Authoritarian parenting) พ่อแม่เป็นผู้กาหนด
กฎเกณฑ์และเด็กต้องปฏิบัติตาม โดยที่เด็กไม่สามารถต่อรองได้และพ่อแม่ไม่ยอมรับความต้องการของ
เด็ก เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มภาคภูมิใจต่า รู้สึกผิดและแยกตัวจากสังคม
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบสมยอม (Indulgent – permissive parenting) พ่อแม่จะไม่
ควบคุมและยอมทาตามข้อเรียกร้องของเด็ก มีผลทาให้เด็กเอาแต่ใจตนเอง ขาดการควบคุมตนเอง มี
แนวโน้มเป็นเด็กก้าวร้าว
3. การอบรมและเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Authoritative – reciprocal parenting)
พ่อแม่สนับสนุนให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับสิทธิและข้อเรียกร้องของเด็กตามเหตุผล ตัดสินปัญหา
ร่วมกัน และเด็กมีส่วนร่วมในการตั้งกฎเกณฑ์และมีข้อตกลงร่วมกัน เด็กเหล่ านี้จะรับผิดชอบต่อสังคม ไม่
ก้าวร้าว เป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (Indifferent – uninvolved – neglecting
parenting) เป็นการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ทอดทิ้งเด็ก มีผลทาให้เด็กก้าวร้าว การควบคุมตนเอง
ต่า มีความภาคภูมิในตนเองต่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็กไม่ดี
Hurlock (1984) ได้แบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเป็น 3 แบบ ดังนี้
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democratic Rearing) หมายถึง การอบรม
เลี้ยงดูที่ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างยุติธรรม พ่อแม่มีความอดทนไม่ ตามใจจนเกินไปและเข้มงวด
จนเกินไป ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของลูก ให้ความร่วมมือกับลูกตามสมควร
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด (Autocratic Rearing) หมายถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ลูก
รู้สึกว่าพ่อแม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของตัวเอง ยับยั้งการก้าวร้าว ทาให้ตนเองรู สึกผิดเมื่อแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม ถูกบังคับให้ทาตามความต้องการของพ่อแม่ และพ่อแม่ก็ใช้คาพูดที่ทาให้ลูกรู้สึกอับอาย
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (Laissez – faire Rearing) หมายถึงการ
อบรมเลี้ยงดูที่ลูกรู้สึกว่าตนเองได้รับการตามใจ และไม่ได้รับการเอาใจใส่ คาแนะนาช่วยเหลือจากพ่อแม่
เท่าที่ควร
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2528) ได้แบ่งการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาไทยออกเป็น 5 แบบ ดังนี้
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้การสนับสนุน หมายถึง การที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกโดยแสดง
ความรักใคร่ เอาใจใส่ สนใจทุกข์สุข มีความใกล้ชิดกั บลูกโดยทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูก รวมไปถึงให้
ความสาคัญ ความสนิทสนม และการสนับสนุนช่วยเหลือ
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2. การอบรมเลี้ยงดูแบบเหตุผล หมายถึง การที่พ่อแม่ได้อธิบายเหตุผลแก่บุตรในขณะที่
มีการส่งเสริม หรือขัดขวางการกระทาของลูก หรือลงโทษลูก นอกจากนี้พ่อแม่ที่ใช้การอบรมเลี้ ยงดูแบบนี้
ยังให้รางวัล ขณะเดียวกันก็ลงโทษลูกอย่างเหมาะสมกับการกระทาของลูกมากกว่าตามอารมณ์ของตนเอง
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย หมายถึง การที่พ่อแม่ใช้การ
ลงโทษลูกเมื่อลูกทาผิดด้วยการลงโทษทางจิต เช่น การงดแสดงความรักใคร่ ความเมตตาหรือการตั ดสิน
ต่าง ๆ
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การออกคาสั่งให้ลูกทาตาม แล้วผู้ใหญ่คอย
ตรวจตราว่าลูกทาตามที่ตนต้องการหรือไม่ ถ้าลูกไม่ทาตามก็จะลงโทษลูก
5. การอบรมเลี้ยงดูลูกแบบให้พึ่งตนเองเร็ว หมายถึง การเปิดโอกาสให้เด็กได้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันด้วยตนเองภายใต้การแนะนาและการฝึกฝนจากพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูซึ่งจะทาให้ลูก
สามารถทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้เร็ว ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากและนานเกินไป
สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2535) กล่าวถึงการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีไทย ดังนี้
1. แบบให้อิสระเชิงควบคุม โดยเมื่อผู้ใหญ่อยู่บ้านจะให้อิสระกับเด็กในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเอง เช่น ให้ทานข้าวเอง อาบน้าเอง ฯลฯ เพื่อให้เด็กช่วยตนเองและลดภาระของผู้ใหญ่ โดย
ผู้ใหญ่จะควบคุมดูแลอยู่ห่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก แต่ความอิ สระจะน้อยลงเมื่อเด็กไปอยู่ในศูนย์
เด็ก
2. แบบควบคุมเชิงละเลย การเลี้ยงดูแบบผู้ใหญ่จะคอยควบคุมให้เด็กได้กินอยู่หลับนอน
โดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ แต่ไม่เป็นการควบคุมตลอดกระบวนการ ถ้าพฤติกรรมใดบอกหรือห้ามเด็กแล้วเด็ก
ยังนั่งเฉยหรือยังทา บางครั้งผู้ใหญ่ก็ปล่อยให้เด็กทาไป
3. แบบยอมรับไม่แสดงออก เมื่อเด็กยังเล็กจนอายุได้ประมาณ 3 ขวบ ผู้ใหญ่จะแสดง
ความรักโดยการกอดรัดจูบ แต่เมื่อโตขึ้น การสัมผัสทางกายจะลดน้อยลง จะเปลี่ยนเป็นการแสดงออกทาง
วาจาและการกระทา เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี ผู้ใหญ่มักจะไม่เชยชม แต่ถ้าเกิดการกระทาที่ไม่น่าพอใจ
ผู้ใหญ่ก็จะดุ ว่ากล่าว ตักเตือน
4. การเป็นแบบอย่าง เด็กมีการเรียนรู้พฤติกรรมทางบวกและลบจากผู้ใหญ่
5. แบบให้ เ ด็ ก สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ ม เด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ ก ารสั ม ผั ส และสั ม พั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ที่ เ ป็ น บุ ค คล สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ สภาพแวดล้ อ มทางจิ ต วิ ญ ญาณ และ
สภาพแวดล้อมทางวัตถุ เป็นต้น เด็กจะเรียนรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน การสังเกตและ
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เรียนรู้จากบทบาทของตนในครอบครัว การเล่นกับเพื่อน และจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นไปแบบธรรมชาติ
6. แบบใช้พฤติกรรมทางวาจาอย่างมากและแสดงเหตุผล ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ผู้ใหญ่
จะใช้พฤติกรรมทางวาจาโดยการบอก การออกคาสั่ง การห้ามการเตือน การข่มขู่และดุด่า
7. แบบใช้อานาจในการอบรมเลี้ยงดู ผู้ใหญ่ใช้อานาจทั้งทางวาจาและท่าทางเมื่อเด็กทา
สิ่งใดที่ผู้ใหญ่ไม่พอใจ ผู้ใหญ่จะดุด่า หรือลงโทษเด็กด้วยการตี หรื องดให้รางวัล การใช้อานาจของผู้ใหญ่
ขึ้นอยู่กับอารมณ์
8. แบบไม่คงเส้นคงวา การอบรมเลี้ยงดูขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่อารมณ์ดีก็
จะแสดงพฤติกรรมในแบบหนึ่ง แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะแสดงพฤติกรรมในอีกแบบหนึ่ง
9. แบบผู้ดูแลเด็กหลายคน ครอบครัวชนบทมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย นอกจากพ่อ
แม่แล้ว ยังมีญาติ เช่น ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ บุคคลเหล่านี้มีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วย
10. การเลี้ยงดูแบบสนองความต้องการของเด็กตามวัยหรือวุฒิภาวะ ลาดับการเกิดของ
ลูกและเพศ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่จะแตกต่างตามตั วแปร เช่น วัยเด็กพ่อแม่จะเน้นสัมผัส
ทางกายแต่เมื่อโตขึ้น ก็จ ะเน้น การใช้คาพูดมากกว่า บางครอบครัว เลี้ ยงเด็กชายและเด็กหญิงต่างกัน
เด็กชายเน้นปลูกฝังความเข้มแข็งอดทน ถ้าเป็นพี่ก็ต้องดูแลน้อง ส่วนเด็กผู้หญิงเน้นเรื่องกิริยามารยาท
สอนให้ทางานบ้าน บางครอบครัวก็เลี้ยงลูกคนสุดท้องแบบตามใจ เป็นต้น
แนวคิดเทคโนโลยีสื่อใหม่
สื่อใหม่ (New media) เป็นคาศัพท์ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คาจากัดความไว้หลากหลายรูปแบบ โดย
ยังไม่มีข้อสรุปโดยแท้จริง ว่าคาว่าสื่อใหม่ (New media) นั้นมีคานิยามว่าอย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อ
ใหม่นั้นมีการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงเกิดสื่อใหม่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามเกี่ยวกับสื่อใหม่ ดังนี้ (ภาสกรจิต
ใคร่ครวญ, 2553)
Everett M. Roger (อ้างถึงใน ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553) นักทฤษฎีที่นาเสนอแนวคิด
เทคโนโลยีเป็นตัวกาหนด ได้นิยามสื่อใหม่ว่า เป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่เอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวนมากไปสู่คนจานวนมาก (Many to Many Basis) ผ่านระบบการ
สื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง
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Kevin Kawamoto (1997 อ้างถึงใน ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553) ให้นิยามว่าสื่อใหม่ หมายถึง
ระบบการสื่อสารหรือระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม ปัจเจกชน รวมทั้งชุ มชนใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
Manovich (2000 อ้างถึงใน ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553) ได้กล่าวถึงคานิยามของสื่อใหม่ ว่า
เป็นกระบวนการในการใช้ระบบดิจิทัลที่อยู่บนพื้นฐานของระบบการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข (Analog) จาก
การป้อนคาสั่งผ่านอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแปลงข้อมูลคาสั่งนั้นเข้ารหัสฐานสอง
(Binary Code)
ถึงแม้คานิ ย ามของสื่ อใหม่ จะไม่ชัดเจนมากนัก แต่ Flew (2008) ได้อธิบายว่าสื่ อใหม่
ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สาคัญ 8 ประการ ดังนี้
1. Digital หมายถึง ความสามารถของสื่อใหม่ในการที่จะสร้าง จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และ
นาส่งข้อมูล ด้วยค่าไม่ต่อเนื่องผ่านระบบ “เลขฐานสอง” ซึ่งประกอบด้วยค่า 1 และค่า 0 ในการส่งผ่าน
ข้อมูล ประมวลผล เก็บข้อมูล หรือการแสดงผล แตกต่างกับระบบ Analog ที่ใช้ค่าต่อเนื่องของข้อมูลใน
การทางาน
2. Computerized หมายถึง ความเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งจาเป็นต้องมีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) แนวทางการใช้สื่อใหม่ที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New media technology) นั้นมีพื้นฐานอยู่บนการทางาน
ระบบดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในการที่จะสร้างและแปลค่าของข้อมูลเหล่านั้นให้ออกมาเป็นข้อมูล
ที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
3. Manipulated หมายถึง ความสามารถของสื่อใหม่ในการเปิดโอกาสให้ “ผู้ใช้งาน”
(Users) ไม่ว่าจะเป็น “ผู้ส่งสาร” (Sender) หรือ “ผู้รับสาร” (Receiver) ได้ทาการบริการจัดการข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมหรือเกือบ
4. Networkable หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ Hardware และ
ระบบ Software ที่อยู่กระจัดกระจายในสถานที่ต่าง ๆ ให้สามารถทางานได้ร่วมกันผ่านทาง “เครือข่าย
ระบบ” (Network) ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนที่อยู่คนละสถานที่สามารถติดต่อสื่อสารรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ว
5. Interactive หมายถึง คุณสมบัติที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานมี “ปฏิสัมพันธ์” โต้ตอบกัน
ได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากระบบเครือข่ายสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานที่อยู่คนละสถานที่ให้สามารถสื่อสารกันได้
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ดังนั้นการสื่อสารด้วยระบบที่สามารถโอนถ่ายสัญญาณข้อมูลด้วยความรวดเร็วนี้เอง ก็ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ราวกับอยู่ในสถานที่เดียวกัน
6. Dense หมายถึง คุณลักษณะของเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงเครือข่ายจานวนมาก ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้งานจานวนมากได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
“ความหนาแน่น” (Density) ของปริมาณข้อมูลและจานวนผู้ใช้งานนี้เองก็ทาให้สื่อใหม่ สามารถสร้าง
สังคมออนไลน์ที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้งานจานวนมากได้ในเวลาเดียวกัน
7. Compressible หมายถึง ความสามารถในการรองรับข้อมูลจานวนมากมายมหาศาล
ได้อย่างไม่จากัด ด้วยวิธีการสร้างและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล นั่นคือการ “บีบอัด” ข้อมูลจานวน
มากให้อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
8. Impartial หมายถึง ความเป็นกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกคนได้มีบทบาทในการ
สื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้าง “เนื้อหา”
(Content) ด้วยตนเองได้ตามต้องการ แต่ทั้งนี้ เนื้อหาที่สร้างจะมีความเป็นกลางหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัว
ของผู้ใช้งานเอง
ในการแบ่งประเภทสื่อใหม่ มีวิธีการแบ่งหลายประเภท รูปแบบหนึ่งคือ การแบ่งรูปแบบการ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดย Merrill Morris และ Christine Ogan (1996 อ้างถึงใน ภาสกร
จิตใคร่ครวญ, 2553) แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
1. การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลแบบไม่ พ ร้ อ มกั น (One-to-One
asynchronous
communication) ตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mail เป็นต้น
2. การสื่ อ สารระหว่ า งกลุ่ ม แบบไม่ พ ร้ อ มกั น (Many-to-Many asynchronous
communication) ตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้ เช่น Usenet, Electronic Bulletin Board เป็น
ต้น
3. การสื่อสารแบบพร้อมกัน (Synchronous communication) ทั้งในแบบ One-toOne ไปจนถึง One-to-Many โดยสามารถคุยกันได้ในหลากหลายหัวข้อที่ต้องการ ตัวอย่างของการ
สื่อสารประเภทนี้ ได้แก่ การ Chat (Internet Relay Chat : IRC) เป็นต้น
4. การสื่ อ สารแบบไม่ พ ร้ อ มกั น ระหว่ า งผู้ รั บ สารและผู้ ส่ ง สาร (Asynchronous
communication)
แต่ในแง่การใช้งานทางการตลาด Kent Wertime และ Ian Fenwick (2008 อ้างถึงใน ภาสกร
จิตใคร่ครวญ, 2553) ซึ่งเป็นการแบ่งตามการใช้งานทางการตลาด ดังนี้
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1. เว็บ
เว็บ (Web) มีที่มาจากชื่อเดิม คือ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web ; WWW) และรู้จัก
กันโดยทั่วไปในชื่อเว็บ (Web) ซึ่งหมายถึง ระบบ Interlinked hypertext documents ที่เข้าถึงได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ตด้วยเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยการเข้าชมหน้าเว็บเพจ
(Web page)
เว็บ ถือเป็นเทคโนโลยีพื้ นฐานของสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น
เมื่อไม่น านมานี้ เมื่อเทียบกับ สื่ออื่น ๆ เช่น วิทยุ หรือ โทรทัศน์ โดยมีพัฒนาการแบ่งออกเป็นหลาย
รูปแบบ ปัจจุบันมีการแบ่งยุคของเว็บออกเป็น 4 แบบ ได้แก่
1.1 web 1.0 : เป็นยุคเริ่มต้นของเว็บ ซึ่งใช้แสดงข้อมูลบนหน้าเว็บเพจอย่าง
เดียวเท่านั้น
1.2 web 2.0 : เป็นรูปแบบของเว็บที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยผู้ใช้
ไม่เพียงเปิดรับข้อมูลบนหน้าเว็บเพจโดยการอ่าน (Read) ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเขียน (Write) เพื่อ
สร้างข้อมูลเนื้อหาหรือคอนเทนต์ (Content) ลงไปได้ด้วย ที่เห็นชัดในปัจจุบันคือเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social network)
1.3 web 3.0 : เป็นรูปแบบของเว็บที่กาลังเริ่มต้นมีบทบาทในปัจจุบัน โดยผู้ใช้
สามารถเปิดรับข้อมูลบนหน้าเว็บเพจโดยการอ่านและเขียนข้อมูลเนื้อหาลงไปได้ แต่ยังมีความสามารถที่
จะประมวลผล (Execute) บนหน้าเว็บได้อีกด้วย
1.4 web 4.0 : เป็นรูปแบบของเว็บที่กาลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน แต่เริ่มมี
แนวโน้มที่จะถูกใช้แล้ว โดยผู้ใช้สามารถเปิดรับข้อมูลบนหน้าเว็บเพจโดยการอ่าน สามารถเขียนข้อมูล
เนื้อหาลงไปได้ สามารถประมวลผลบนหน้าเว็บได้ ซึ่งคล้ายกับ web 3.0 แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ มี
ความพยายามในการสร้างระบบคลังข้อมูลที่จะครอบคลุมข้อมูลทั่วโลก
2. สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet media)
รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ควรให้ความสาคัญ มีดังนี้
2.1 ดิสเพลย์ (Display) ได้แก่ Banner ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นรูปแบบการโฆษณา
พื้นฐานบนอินเทอร์เน็ต
2.2 โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search) เช่น Google, Yahoo, Bing ฯลฯ การที่
นักการตลาดต้องให้ความสาคัญกับโปรแกรมสืบค้นข้อมูล เพราะการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มีแนวโน้มแบบ
เข้าไปหาเองมากกว่ามีการป้อนข้อมูลให้ ส่งผลให้ความนิยมในเว็บท่า (Portal web) ลดน้อยลง
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2.3 พันธมิตร (Affiliates) เช่น Google AdSense เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
นักการตลาดสามารถแสดงผลโฆษณาของตัวเอง โดยไม่จาเป็นต้องติดต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยตรง
เพีย งแต่ติดต่อกับ ผู้ ให้ บ ริ การซึ่งมีพันธมิตรเป็นเว็บต่าง ๆ แล้ ว ผู้ให้ บริ การจะเป็นผู้ จัดการกับโฆษณา
เหล่านั้นให้ไปปรากฏบนเว็บไซต์ต่าง ๆ เอง
2.4 ผู้สนับสนุน (Sponsorships) เป็นรูปแบบการโฆษณาที่มีอยู่แล้วในสื่อ
ดั้งเดิม (Traditional media) ซึ่งได้ถูกนามาประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ โดยผู้ได้รับการสนับสนุนก็มักจะตอบ
แทนการเป็นผู้สนับสนุนด้วยการโฆษณา หรือการพูดถึง การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน
3. อีเมล และ ไวรัล มาร์เก็ตติ้ง (E-mail and Viral marketing)
3.1 อีเมล (E-mail) เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ต
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับจดหมายปกติ แต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกระดาษ เป็นเพียงการแสดงผลบนหน้าเว็บ
เพจ นักการตลาดสามารถใช้ E-mail ในการทาการตลาดได้หลายรูปแบบ รูปแบบพื้นฐานที่สุดคล้ายกับ
การประชาสัมพันธ์ในโลกความจริง นั่นคือ จดหมายข่าว (Newsletter)
3.2 ไวรัล มาร์เก็ตติ้ง (Viral marketing) เป็นการตลาดในรูปแบบการส่งข้อมู ล
ข่าวสารต่อกันไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบของผู้ใช้ คล้ายกับการแพร่กระจายของไวรัส (Virus) เป็นลักษณะหนึ่งของ
การบอกแบบปากต่อปาก (Word of mouths)
4. แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile platform)
เป็ นรู ปแบบของสื่ อใหม่ที่กลายเป็นชีวิตประจาวันของสั งคม แพลตฟอร์มเคลื่ อนที่ที่
ปรากฏชัดเจนในปั จ จุ บั น ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) รวมทั้ง
คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) และ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์เหล่านี้มีผลมาจากแนวคิดระบบ
คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (Mobile computing) และแนวคิดระบบคอมพิวเตอร์แบบพบได้ทุกแห่ง
(Ubiquitous computing) จากผลของการเกิดอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ทาให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
อุปกรณ์เหล่านี้ได้ ความสามารถของอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกเพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น มีการ
ขยายโครงข่ายของคลื่นความถี่สื่อสารมากขึ้น มีการพัฒนาแอพพลิเคชันเฉพาะให้กั บอุปกรณ์ รวมทั้งเกิด
ความสามารถในการดาเนินธุรกรรมพื้นฐานบนอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ ทาให้เกิดนวัตกรรมทางข้อมูลเนื้อหา
เพิ่มเติม เช่น QR Code, Argument Reality Technology (AR) ฯลฯ
5. เกม (Game)
เกมเป็นรูปแบบโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมานานแล้ว นักการตลาดได้มองเห็ นโอกาส
ในการนาเกมมาใช้เพื่อการตลาด หรือสอดแทรกโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เข้าไปในเกม
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6. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User-generated content : UGC)
เป็นรูปแบบที่สาคัญในการทาการตลาดบนสื่อใหม่ (New media) โดยเนื้อหาที่ปรากฏ
นักการตลาดจะไม่เป็นผู้สร้างเอง แต่ผู้ที่เข้ามาชมจะมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาเหล่านั้นขึ้นมา สามารถ
แบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ที่มีความสาคัญในการใช้งานในประเทศไทย มีดังนี้
6.1 วิกิ (Wiki) คือลักษณะของเว็บไซต์แบบหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มและแก้ไข
เนื้อหาได้โดยง่ายซึ่งบางครั้งไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อแก้ไข ด้วยความง่ายในการแก้ไขและตอบโต้ วิกิ
เว็บไซต์มักจะถูกนามาใช้ในการร่วมเขียนบทความ คาว่า วิกิ (Wiki) นี่ยังสามารถหมายถึงวิกิซอฟแวร์ซึ่ง
เป็นตัวซอฟแวร์รองรับการทางานระบบนี้ หรือยังสามารถหมายถึงตัวเว็บไซต์เองที่นาระบบนี้มาใช้งาน
และวิกิที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ วิกิพีเดีย (Wikipedia; http://www.wikipedia.org)
6.2 เว็ บบอร์ด (Webboard) คื อลั กษณะของเว็บไซต์ ที่ใช้ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคมออนไลน์ นอกจากชื่อเว็บบอร์ด (Webboard)
แล้ว ยังมีการเรียกกันหลายชื่อไม่ว่า กระดานข่าว กระดานข่าวสาร กระดานสนทนา กระดานสนทนา
ออนไลน์ ฟอรัม (Forum) เว็บฟอรัม (Forum web) เมสเสจบอร์ด (Message board) ฯลฯ หรือเรียก
อย่างสั้นว่า บอร์ด (Board) เรื่องราวที่มีการพูดคุยในแต่ละเว็บบอร์ด (Webboard) จะมีหลายหัวข้อโดย
แบ่งแยกย่อยออกไป เช่นที่ปรากฏใน เครกส์ลิสต์ (http://www.craigslist.org) ยาฮู! รอบรู้ (Yahoo!
Answers; http://answers.yahoo.com หรื อ กู เ กิ ล กรุ๊ ป ส์ (Google Groups; http:
//groups.google.com) หรือตัวอย่างในเว็บบอร์ดไทย ได้แก่ พันทิป (http://www.pantip.com)
ประมูล (http://www.pramool.com) และ เอ็มไทย (http://www.mthai.com) และหลายเว็บบอร์ดมี
เรื่องพูดคุย เฉพาะทางตัว อย่างเว็บบอร์ดไทย อาทิ ไทยแวร์ (http://www.thaiware.com) นาริส า
(http://www.narisa.com) ในด้านคอมพิวเตอร์ หรือ Soccersuck (http://www.soccersuck.com)
ในด้านฟุตบอล Thaigaming (http://www.thaigaming.com) ในด้านวีดีโอเกม ส่วนเว็บบอร์ดที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นคือ 2 channel (http://www.2ch.net)
6.3 บล็อก (Blog) เป็นคารวมมาจากคาว่า (Weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์
ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แ รกสุด
บล็อกโดยปกติจะประกอบไปด้วน ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง หรือวีดีโอใน
หลายรูปแบบ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อก (Blog) จะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทาให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบ
กลับในทันที คาว่าบล็อก (Blog) ยังใช้คากิริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียน
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บล็อกเป็นอาชีพก็ถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์” (Blogger) บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับ
เจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การ
เผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูก
เขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้
บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอ
แนวความเห็นใหม่ให้กับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบ
รับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บค้นหาบล็อกเทคโนโลยี ได้
อ้างไว้ว่าในปัจจุบันในอินเตอร์เน็ต มีบล็อกมากกว่า 112 ล้านบล็อกทั่วโลก
6.4 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการ
สร้างเครือข่ายสังคมสาหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทา และ
เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแชท ส่ง
ข้อความ ส่งอีเมล วีดีโอ เพลง อั พโหลดรูป บล็อก การทางานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูป
ฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็นไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่ นิยมได้แก่
ไฮไฟฟ์ มายสเปช เฟชบุ๊ก ออร์กัต โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมาย เช่น Facebook เป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้
มากที่สุด ส่วนบริการเครือข่ายสังคม ที่ทาขึ้นมาสาหรับคนไทยโดยเฉพาะคือ บางกอกสเปช ในขณะที่
ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดใน ซึ่งในสวนของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) จะถูกนาไปขยาย
ความเพิ่มเติมในส่วนถัดไป
7. จอภาพดิจิตอล (Digital signage)
เป็นการใช้ประโยชน์จากจอภาพที่มีราคาถูกลง เพื่อใช้แทนป้านโฆษณา หรือโปสเตอร์
รูปแบบ ต่าง ๆ ในอดีต การใช้จอภาพดิจิตอล (Digital signage) จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายถูกลงในระยะยาว
เพราะสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่จาเป็นต้องทิ้งไปเหมื อนกับโปสเตอร์ อีกทั้งยังช่ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพในการแสดงผลให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันจอภาพดิจิตอล (Digital signage)
ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับการติดตั้งที่ยุ่งยาก และต้องมีการดูแลรักษา จึงมักพบ
เฉพาะในอาคารหรือสถานที่ที่ไม่ถูกรบกวนด้วยสภาพอากาศเท่านั้น
8. IPTV
ย่อมาจาก Internet Protocol Television เป็นการให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่
เริ่ มมีในปั จจุ บั น ซึ่งผู้ช มสามารถกาหนดเองได้ว่าจะดูรายการหรือเนื้อหาอะไร ไม่ จาเป็นต้องรอการ
ถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีอีกต่อไป แต่สัญญาณจะมาจากทาง Internet และผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะ
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ส่งเนื้อหาหรือรายการใดมาแสดง ในปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้บริการดังกล่าวแล้ว ได้แก่ Apple ในชื่อ Apple TV
และ Google ก็ให้บริการผ่าน YouTube ในปัจจุบัน
โดยสรุปแล้ว ลักษณะของสื่อใหม่ ถูกออกแบบเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เป็นการสื่อสาร
แบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง (CMC) ที่สามารถสื่อสารแบบกระจายตัวออกแบบเครือข่ายไปยังเครือข่าย
(Many to many) สามารถส่งข้อมูลข่าวสารโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ารหัสและถอดรหัสระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร โดยเนื้อหาที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์มีทั้ง (1) ข้อความ (2) ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และ (3)
เสียงประกอบ โดยกระจายตัวออกอย่างไร้ขีดจากัดครอบคลุมโลกทั้งใบ รวมไปถึงผู้ใช้สื่อใหม่สามารถ
แสดงลักษณะเป็นปัจเจกได้สูง และมีผลต่อปัจเจกในเรื่องของเวลาและพื้นที่ เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารไร้สาย (ผ่านเครือข่ายสัญญาณไร้สาย หรือ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ) จึงลดข้อจากัดเรื่องเวลา
และพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลและรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ และสามารถรับข้อมูลข่าวสาร
และส่งข้อมูลข่าวสารได้ทันทีทันใด ในลักษณะเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือข่ายสังคม
ได้แก่ Facebook, Twitter, LINE รวมทั้งสื่อใหม่อื่น ๆ เช่น YouTube หรือ Webboard ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก (ถอดความจาก Autumn Edwards et al, 2013)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาสกร จิตใคร่ครวญ (2553) ศึกษาเรื่อง "เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนาเสนอตัวตนต่อสังคม
กับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ " เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
ศึกษาความสัมพันธ์ของบริบททางสังคม การสื่อสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์และความเป็นส่วนตัว กับ
แนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีของสื่อใหม่ กับแนวคิดการ
นาเสนอตัวตนต่อสังคม (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม กับพฤติกรรมการ
สื่อสารของผู้ใช้บนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีของสื่อใหม่และ
แนวคิ ด การน าเสนอตั ว ตนต่ อ สั ง คม กั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของผู้ ใ ช้ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาทุกวันและวันละมากกว่า 3
ชั่วโมงต่อวัน (2) บริบททางสังคม การสื่อสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์ ความเป็นส่วนตัวและเทคโนโลยี
ของสื่อใหม่มีความสัมพันธ์กับระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม (3) ระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้บนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (4) เทคโนโลยีของสื่อใหม่
และระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
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ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล (2554) ศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัว ” เป็น
การวิจัยผสม ผลการวิจัยพบว่า (1) ครอบครัวมีการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ประเภทโทรศัพท์มือถือมากที่สุด
รองลงมา คือคอมพิวเตอร์พีซี โทรศั พท์คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (2) พ่อแม่ให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านความจาเป็นในการดาเนินชีวิตของครอบครัวในการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ เด็กและเยาวชน
เน้นคุณสมบัติของเทคโนโลยีสื่อใหม่ (3) การสื่อสารประจาวันของสมาชิกครอบครัวเป็นทั้งแบบเห็นหน้า
ค่าตาและแบบผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีการพูดคุยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
นัดหมาย ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัวจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบแบบ
แผนต่าง ๆ เช่น การให้เด็กและเยาวชนรับผิดชอบค่าโทรศัพท์ของตนเอง การกาหนดวันเวลาการใช้
คอมพิว เตอร์ เป็ น ต้น (4) ผลทางด้ านการสื่ อสารพบว่าเทคโนโลยีสื่ อใหม่ไม่ก่ อให้ เกิ ดการสื่ อสารใน
ครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาชิกครอบครัวยังคงให้ความสาคัญกับการพูดคุยหรือการปฏิสัมพันธ์แบบ
เห็นหน้าค่าตา อย่างไรก็ตาม การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่ช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน เกิดการดูแลความปลอดภัยต่อกัน และเกิดความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิต รวมทั้ง ผลกระทบ
อื่น ๆ ได้แก่ ทางด้านสุขภาพ ทางด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางด้านการเรียน และทางด้านความรู้สึก
หากพิ จ ารณาแล้ ว จะเห็ น ว่ า งานวิ จั ย ของภั ส รา พงษ์ สุ ข เวชกุ ล (2554) กั บ งานวิ จั ย ฉบั บ นี้
สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยฉบับนี้จะมีความแตกต่างที่บริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป กล่าวว่าคือ
ภัสรา พงษ์สุ ขเวชกุล (2554) ได้ศึกษางานวิจัยในปี 2554 ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาในปี 2560 นั่น
หมายความว่า ลักษณะการสื่อสารผ่ านสื่อใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย ซึ่งผู้วิจัยนางานวิจัย
ของภัสรา พงษ์สุขเวชกุล (2554) มาอภิปรายกับผลการวิจัยฉบับนี้ต่อไป
ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2556) ศึกษาเรื่อง "บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคม
และอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยผสม ผลการวิจัยพบว่า เกิดค่านิยม
การใช้สื่อใหม่ในการสานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.53 ต่อความคิดเห็นที่ว่า เทคโนโลยีสื่อใหม่ช่วยทาให้เยาวชนหาเพื่อนได้มากกว่าในโลกแห่ง
ความจริง และเห็นด้วยในระดับมากต่อค่านิยมที่ว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่ทาให้เยาวชนสามารถสานสัมพันธ์กับ
เพื่อนได้มากกว่าในโลกจริง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.48 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มที่พบว่า
เยาวชนใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ ปกครอบและกลุ่ม
เพื่อนด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น (SMS) และใช้แอพพลิเคชัน (Application) ในการสื่อสารเพื่อแสดงความ
รักและความรู้สึกในโอกาสสาคัญต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งเป็นความรู้สึกที่ไม่กล้าบอกต่อหน้า สื่อใหม่จึงช่วย
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างตนกับเพื่อนและครอบครัว
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ณัฐพัฒน์ ชลวณิช (2556) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่น
LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใช้ และศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่น LINE ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 คน เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี รองลงมามีอายุ 30 – 39 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านเอกชนมากที่สุด
รองลงมาเป็ น นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ส่ ว นตั ว ต่ อ เดื อ น
10,001 – 20,000 บาท รองลงมามีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น LINE
กลุ่ มตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่มี ความถี่ในการใช้แอพพลิ เคชั่น LINE ทุก วัน รองลงมา มีความถี่ในการใช้
แอพพลิเคชั่น LINE 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่น
LINE โดยเฉลี่ย 1 – 15 นาทีต่อครั้ง รองลงมา มีระยะเวลาในการใช้โดยเฉลี่ย 16 – 30 นาทีต่อครั้ง โดย
ใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อติดต่อกับเพื่ อนมากที่สุด รองลงมา มีรูปแบบการใช้งานเพื่อติดต่อกับ
ครอบครัว ส่วนลักษณะการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เพื่อการส่งข้อความมาก
ที่สุด รองลงมามีลักษณะการใช้งานเพื่อส่ง Emoji, Emoticon, Sticker และมีลักษณะการใช้งานเพื่อส่ง
รูปภาพตามลาดับ ขณะที่ความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ความคิดเห็นด้านการใช้งาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุดในเรื่อง ใช้งานง่ายทาให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น (2) ความคิดเห็นด้านอารมณ์และความรู้สึก
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่องการใช้สัญลักษณ์รูปภาพ (Emoji, Emoticon
และ Sticker) สามารถช่วยในการสื่อความหมายทางอารมณ์ได้ดี (3) ความคิดเห็นด้านสังคม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง ช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างบุคคลกับบุคคล และ
(4) ความคิดเห็นด้านการเรียนการทางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง
ช่วยกันสร้างกลุ่ม (Group) สาหรับการติดต่อเพื่อนที่เรียนหรือทางานด้วยกัน สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อการใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในระดับที่เห็นด้วยมาก
อวยพร พานิช และ ทัศนีย์ ดาเกิงศักดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง "พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจในการสื่ อสารเพื่ อสร้า งความหมายในแอพพลิ เคชันไลน์ เป็นการวิจัย ผสม เพื่อ ศึกษา
พฤติกรรม การใช้ป ระโยชน์ และความพึงพอใจของกลุ่ มผู้ ใช้แอพพลิเคชันไลน์ เพื่อการสื่อสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชันไลน์จาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนมากที่สุดและใช้ตลอดเวลาที่ว่างจากการเรียนและการทางาน โดยใช้ใน
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การติดต่อกับเพื่อนมากที่สุด กิจกรรมที่ทาบ่อยมากที่สุดคือ แชท เพราะประหยัดกว่าคุยทางสัญญาณ
โทรศัพท์หรือส่งข้อความ ข้อค้นพบอื่น ๆ พบว่า ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์ในการใช้สติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อสื่อสารกับ
เพื่อน โดยใช้ป ระกอบการพิมพ์ข้อความให้ ชัดเจนขึ้น ประหยัดเวลาในการพิมพ์และสามารถกระชับ
ความสัมพันธ์กับคู่สนทนา ผู้รับสารสติ๊กเกอร์ไลน์คือเพื่อน ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงานเป็นหลัก รวมทั้ง
ความถี่ในการส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ ใช้ส่งให้เพื่อนตลอดทั้งวันที่สนทนาไม่ต่ากว่า 10 ครั้งต่อวัน ใช้สื่อสารกับ
เพื่อนและญาติพี่น้องในช่วงเช้าและก่อนนอน และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในช่วงกลางวันถึงค่า วันหยุดจะ
ใช้สติ๊กเกอร์ไลน์กับเพื่อนและบุคคลในครอบครัวมากกว่า ส่วนกลุ่มผู้สู่วัยกลับมีความถี่ในการใช้สติ๊กเกอร์
มากขึ้นเพราะความสามารถในการพิมพ์ลดลง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว” จะทาการวิจัย
ในลั กษณะการวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth
Interview) ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวิจัย โดยรายละเอียดและขั้นตอนที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ” มีกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ และ (2) บุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่ และ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่
ใช้สื่อใหม่ ผู้วิจัยจะทาการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ที่มีคุณสมบัติเป็นเยาวชนที่ใช้สื่อใหม่
และ บุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่ จากการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักเครือข่าย (Network
sampling) เนื่องจากสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยไม่รู้จัก ข้อมูลสัมภาษณ์ที่ได้มาจะมีความน่าเชื่อถือ
โดยผู้วิจัยจะเริ่มจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเครือข่ายของผู้วิจัย จากนั้นผู้วิจัยจะขอให้ผู้ให้ข้อมูล
แนะนารายชื่อของบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะตามกลุ่มตัวอย่าง จนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบ โดย
กลุ่มตัวอย่างจานวน 14 คน แบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ เป็นเยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่ จานวน 8 คน
แบ่งเป็น เพศชาย (ลูกชาย) จานวน 4 คน และ เพศหญิง (ลูกสาว) จานวน 4 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่ เป็นบุคคลที่มีสถานะ
เป็นพ่อหรือแม่ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีลูกตามลักษณะ
กลุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์บุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อ หรือ แม่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวเท่านั้น จานวน
6 คน แบ่งเป็น พ่อ จานวน 3 คน และ แม่ จานวน 3 คน
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่ใช้สื่อใหม่กับบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน และไม่เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ออกแบบวิธี การเก็บรวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ เครื่องมือ กับ ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล คื อ แบบ
สัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะใช้กับการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในลักษณะการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่และเยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ โดย
ติดต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งยังสามารถถามเจาะลึกในบางเรื่องนอกเหนือจากที่
เตรียมไว้ เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมและสามารถสอบถามกรณีที่ให้คาตอบอย่าง
คลุมเครือไม่ชัดเจน ดังนั้นการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยจะใช้วิธีสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์อิงโครงสร้างปาน
กลาง (Moderated Scheduled Interview) ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
พฤติกรรมการสื่อสารโดยทั่วไปกับบุคคลในครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของผู้ให้สัมภาษณ์
พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวและการใช้สื่อใหม่กับการส่งผลต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยเตรียมการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์
เริ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเครือข่ายที่ผู้วิจัยรู้จัก เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่ 1 คน
และ เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ 1 คน โดยจะขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่รู้จักที่ตรงกับคุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในผู้ให้ข้อมูลบุคคลต่อไปได้
3. ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์อิงโครงสร้าง
ปานกลาง (2) สมุดจดบันทึกการสัมภาษณ์ (3) เครื่องบันทึกเสียงสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ เช่น ยานพาหนะ อาหารหรือเครื่องดื่มรับรองผู้ให้ข้อมูล ฯลฯ
4. ผู้วิจัย ได้พบกับกลุ่ มตัวอย่างเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์ โดยสถานที่ที่นัดหมายเป็น
สถานที่ที่ผู้วิจัย และผู้ให้ข้อมูล เดินทางสะดวก และเป็นสถานที่รโหฐาน ไม่ลับตาคน เช่น ร้านอาหาร
ห้างสรรพสิ น ค้า สวนสาธารณะ หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความสะดวกของผู้ ให้ ข้อมูล ก่อนดาเนินการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อเก็บข้อมูลที่ตกหล่นจากการจดบันทึกไว้ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือมากกว่านั้นหากผู้ให้ข้อมูลมีข้อมูลเชิงลึกและสะดวกด้าน
เวลา
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ทั้งนี้ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง กลุ่มบุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อหรือแม่ที่ใช้สื่อใหม่ และกลุ่ม
เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ ผู้วิจัยสามารถสัมภาษณ์สลับกลุ่มตัวอย่างได้โดยไม่ต้องเรียงลาดับก่อนหลัง
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
จากระเบียบวิธีวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล หลังจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนามาแยกหมวดหมู่ของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคลคนที่มีสถานะเป็ นพ่อหรือเป็นแม่ที่ใช้สื่อใหม่ 6 คน แบ่งเป็นบุคคลผู้เป็นพ่อ 3 คน
บุคคลผู้เป็นแม่ 3 คน และ กลุ่มเยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ 8 คน แบ่งเป็นเยาวชนที่มีสถานะเป็นลูกชาย 4 คน
และเยาวชนที่มีสถานะเป็นลูกสาว 4 คน โดยแยกการวิเคราะห์แต่ละบุคคลในผลการวิจัยเป็นตัวเลข ดังนี้
- บุคคลที่มีสถานะเป็นพ่อ
แทนหมายเลข 1 . 2 และ 3
- บุคคลที่มีสถานะเป็นแม่
แทนหมายเลข 4, 5 และ 6
- เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ เป็น ลูกชาย แทนหมายเลข 7, 8, 9 และ 10
- เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ เป็น ลูกสาว แทนหมายเลข 11, 12, 13 และ 14
2. นาข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาเรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ โดยการเรียบเรียงคาสัมภาษณ์
จากการจดบันทึกและถอดเทปสัมภาษณ์ เรียบเรียงเป็นบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลบุคคลนั้น
3. หลั ง จากได้ ชุ ด ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สองกลุ่ ม แล้ ว ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ของบท
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และตีความร่วมกับแบบสัมภาษณ์อิงโครงสร้างปานกลาง ในการตีความข้อมูลจาก
บทสั ม ภาษณ์ นี้ ผู้ วิ จั ย ท าการตี ค วามข้ อ มู ล ทั้ ง หมดในลั ก ษณะการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยจะอภิปรายผลจาก
ข้อมูลการวิจัยในบทต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ” ได้ทาการวิจัย
ในลั กษณะการวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth
Interview) ผู้ให้ ข้อมู ลสาคัญ (Key Informant) ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวิจัย โดย
รายละเอียดของผลการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของบุคคลในครอบครัว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
ผู้ วิ จั ย ขอเสนอผลการวิ จั ย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายใน
ครอบครัว” แบ่งหัวข้อตามวัตถุประสงค์ โดยก่อนที่ผู้วิจัยจะเสนอรายละเอียดผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยในเรื่องลักษณะครอบครัวที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
4.1 ลักษณะครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล
จากที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลในครอบครัว มีบทบาทในครอบครัวเป็นทั้ง พ่อ แม่ ลูกชาย และ
ลูกสาว จ านวน 14 คน เท่ากับ 14 ครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ ให้ ข้อมูล แต่ล ะคนไม่มี
ความสัมพัน ธ์ในครอบครัวซึ่งกัน และกัน กล่ าวคือ ผู้ให้ข้อมูลทุกคนไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ให้ ข้อมูล
ทั้งหมดเป็นพ่อ 3 คน เป็นแม่ 3 คน ผู้มีสถานะเป็นลูก ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากระเบียบวิธีวิจัยเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย เป็นลูกชาย 4 คน เป็นลูกสาว 4 คน โดยลักษณะครอบครัวมีความแตกต่าง
กัน สามารถแจกแจงเป็นตารางได้ ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แจกแจงลักษณะผู้ให้ข้อมูลและลักษณะครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล
อาชีพ / ระดับชั้น
ลาดับที่
ผู้ให้ข้อมูล
อายุ (ปี)
ลักษณะครอบครัว
เรียน
1
พ่อ หมายเลข 1
53
ธุรกิจส่วนตัว
ครอบครัวเดี่ยว (ลูกสาว ม.6)
2
พ่อ หมายเลข 2
45
พนักงานบริษัท
ครอบครัวเดี่ยว (ลูกสาว ม.6)
3
พ่อ หมายเลข 3
51
พนักงานบริษัท
ครอบครัวเดี่ยว (ลูกชาย ม.4)
4
แม่ หมายเลข 1
53
แม่บ้าน
ครอบครัวเดี่ยว (ลูกชาย ม.5)
5
แม่ หมายเลข 2
49
พนักงานบริษัท
ครอบครัวเดี่ยว (ลูกสาว ม.4,6)
6
แม่ หมายเลข 3
46
แม่บ้าน
ครอบครัวเดี่ยว (ลูกสาว ม.5)
7
ลูกชาย หมายเลข 1
17
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (พ่อ)
ครอบครัวขยายกึ่งเลี้ยงเดี่ยว (แม่)
8
ลูกชาย หมายเลข 2
17
มัธยมศึกษาปีที่ 6
9
ลูกชาย หมายเลข 3
18
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (แม่)
10 ลูกชาย หมายเลข 4
17
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครอบครัวเดี่ยว
11 ลูกสาว หมายเลข 1
16
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครอบครัวเดี่ยว
12 ลูกสาว หมายเลข 2
16
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครอบครัวเดี่ยว
13 ลูกสาว หมายเลข 3
16
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ครอบครัวเดี่ยว
14 ลูกสาว หมายเลข 4
17
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (แม่)
จากตารางที่ 4.1 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พ่อกับแม่ที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวทั้งหมด สาหรับลูกนั้น ผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะครอบครัวแตกต่างกันไป ทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
และครอบครัวขยาย โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คือ (1) ลูกชายหมายเลข 1 อยู่ใน
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับพ่อ (2) ลูกชายหมายเลข 3 อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับแม่ (3) ลูกสาวหมายเลข
4 อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับแม่ สาหรับลูกชายหมายเลข 2 อยู่ในครอบครัวขยายกึ่งเลี้ยงเดี่ยว โดยลูก
ชายหมายเลข 2 ให้ข้อมูลว่า อยู่ในครอบครัวที่มีญาติฝ่ายแม่อาศัยด้วย แต่แบ่งอาณาเขตกันอยู่ ลูกชาย
หมายเลข 2 จะอยู่กับแม่ในบ้านหลังหนึ่งในหลาย ๆ หลังรวมกัน
สิ่ งหนึ่ ง ที่ผู้ วิจั ย รั บ ทราบจากผู้ ให้ ข้อ มูล เป็น ลู กสาวหมายเลข 3 คือ อยู่ในครอบครัว ลั กษณะ
ครอบครัวเดี่ยว คือ อยู่กับพ่อและแม่ แต่พ่อและแม่มีสถานะหย่ากันตามกฎหมาย
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ผู้ วิ จั ย ได้ ส อบถามถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลในครอบครั ว โดยเฉพาะกั บ พ่ อ และแม่ ใ นทุ ก
ครอบครัว พบว่า ครอบครัวที่พ่อและแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีจะอยู่ในครอบครัวเดี่ยวเกือบทุกครอบครัว
ยกเว้นครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 3 คือ พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันในบ้าน แต่สถานะทางกฎหมายคือหย่า
กัน ลูกสาวหมายเลข 3 จึงกล่าวกับผู้วิจัยว่า พวกเขาต่างคนต่างอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
ขณะที่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวของ ลูกชายหมายเลข 2 และ ลูกชายหมายเลข 3 ทั้งสองคนอยู่กับ
แม่ ซึ่งแม่ทั้งสองครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อ จึงแยกกันอยู่ ขณะเดียวกัน ครอบครัวของลูกสาว
หมายเลข 4 เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งลูกสาวอยู่กับแม่เพียงสองคน เหตุผลเพราะพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุ
2 ปี
ในเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว พบว่า ช่วงเวลาที่พ่อ แม่ ลูกชาย และ ลูกสาว จะได้
พบปะพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว เกือบทุกครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าจะพบปะพูดคุยซึ่งหน้ากัน
เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน รองมาคื อช่วงเวลาที่ลูกกลับถึงบ้าน และช่วงเวลาวันหยุดเสาร์
อาทิ ต ย์ ที่ ลู ก ชายและลู ก สาวไม่ ไ ด้ ไ ปเรี ย น มี ส องครอบครั ว ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ คื อ
ครอบครัวของแม่หมายเลข 1 ที่มีลูกชายอยู่โรงเรียนประจา ทาให้ได้พบปะพูดคุยกันซึ่งหน้าช่วงเวลา
วันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้น กับครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 4 ที่แม่จะต้องทางานจนบางวันลูกสาวกลับ
ถึงบ้านก่อนต้องอยู่บ้านคนเดียว
ประเด็นการดูแลบุคคลในครอบครัว จากการสัมภาษณ์ทั้งฝ่ายพ่อแม่และฝ่ายลูก พบในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก การอบรมหรือการสอน กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพั นธ์ในครอบครัว
การควบคุม และวิธีการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูก ดังต่อไปนี้
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ในฝ่ายพ่อแม่ ผู้วิจัยพบว่า พ่อกับแม่ทั้ง 6 ตัวอย่างได้บอก
กับผู้วิจัยว่ามีความสัมพันธ์ที่ดี โดยพ่อและแม่ทั้ง 6 ตัวอย่างได้ยกตัวอย่างให้ผู้วิจัยทราบว่า ลูกของพ่อแม่
กลุ่มตัวอย่างจะเข้าหาเพื่อพูดคุยในประเด็นของลูก ๆ เอง โดยเรื่องที่ลูกจะเข้ามาพูดคุยด้วย เรียงลาดับ
ตามที่เหมือนกันที่สุดสามลาดับแรก คือ เรื่องในชีวิตประจาวันหรือเรื่องในโรงเรียน เรื่องการเรียน และ
เรื่องที่ลูกชอบหรือสนใจ ขณะเดียวกัน พ่อแม่ ทั้ง 6 ตัวอย่างเข้าหาลูกเพื่อพูดคุยกับลูกในเรื่องที่พ่อแม่
ต้องการรับรู้ เรียงลาดับตามที่เหมือนกันที่สุดสามลาดับแรก คือ เรื่องการเรียน (ครอบคลุมเรื่องการเรียน
ต่อ) เรื่องเรื่องในชีวิตประจาวันหรือเรื่องในโรงเรียน และ เรื่องการใช้เงิน สาหรับการสัมภาษณ์ฝ่ายลูก
ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกที่กล่าวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ คือ ลูกชายหมายเลข 4 ลูกสาว
หมายเลข 1 และลูกสาวหมายเลข 2 จะสนิทกับแม่มากกว่าพ่อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
แม่ฝ่ายเดียว (ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ ) ได้แก่ ลูกชายหมายเลข 2 เนื่องจากเขากล่าวว่าไม่ได้คุยกัน
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เพราะแยกกันอยู่กับแม่และนาน ๆ ถึงได้คุยกันบ้าง ลูกชายหมายเลข 3 เนื่องจากเขากล่าวว่าไม่ได้คุยกัน
เพราะแยกกันอยู่กับแม่ รวมถึงลูกสาวหมายเลข 4 เนื่องจากพ่อเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อฝ่ายเดียว (ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่) ได้แก่ ลูกชายหมายเลข 1 เนื่องจากอยู่กับ
พ่อและพี่ช าย แม่ของเขาทางานอยู่ต่างจังหวัด (แยกกันอยู่ ) นาน ๆ ครั้งถึงได้พูดคุยกัน ส่ วนลู กสาว
หมายเลข 3 ผู้วิจัยพบว่า เธอกล่าวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ แต่ในการสัมภาษณ์ เธอยกตัวอย่างว่า เวลา
ที่คุยกันจะมีการใช้คาพูดที่กระแทกกระทั้นกับเธอ รวมไปถึงแม่เคยใช้อารมณ์พูดคุยกับลูก จนเธอกล่าวว่า
เธอมีเบื่อแม่บ้าง รวมถึงเธอกล่าวว่าแม่ต้องเดินทางไปทางานต่างประเทศเป็นบางครั้ง ผู้วิจัยจึงสันนิฐานว่า
ลูกสาวหมายเลข 3 อาจไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อและแม่เลย เนื่องจากตัวอย่างที่กล่าวมา อีกทั้งไม่ได้คุย
กับพ่อแม้ว่าพ่อจะอยู่บ้าน เพราะแม่กับพ่อหย่ากันด้วย ดังนั้น จากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัย
จะอธิบายจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อความหนักแน่นในการเสนอผลการวิจัยที่กล่าวนี้
โดยเสนอเพิ่มเติมต่อไป
การอบรมหรือการสอน ในฝ่ายพ่อแม่ ผู้วิจัยพบว่า การอบรมหรือการสอนในผู้ให้ข้อมูลทุกคนมี
ความแตกต่ า งกั น ไป ทางด้ า นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น พ่ อ พ่ อ หมายเลข 1 จะเน้ น การสอนเรื่ อ งการใช้ เ งิ น
เนื่องจากลูกสาวของผู้ให้ข้อมูลยังไม่มีรายได้แต่มีสิ่งที่ตัวเองต้องการจึงต้องรบกวนพ่อออกค่าใช้จ่ายให้
รองลงมาคือเรื่องอนาคตกับการประกอบอาชีพ เพราะยังเป็นห่วงในหน้าที่การงานในอนาคตของลูก จึง
แนะแนวอาชีพต่าง ๆ และสาขาวิชาที่จะเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ของพ่อหมายเลข 2 จะสอน
ลูกสาวเรื่องวินัยและความรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบเรื่องการบ้าน เรื่องงานบ้าน โดยเฉพาะเรื่องงานบ้าน
ที่ต้องบอกกล่าว บางครั้งสังเกตลูกสาวของเขาก็รับผิดชอบมากเกินไปจนเครียด พ่อจึงบอกให้ลดงานลง
เพื่อผ่อนคลายด้วย แต่เรื่องการเรียน พ่อหมายเลข 2 จะสอนการบ้านในช่วงเวลากลางคืนหลังจากกินข้าว
เย็นในครอบครัวและอาบน้าแล้ว ของพ่อหมายเลข 3 จะสอนเรื่องการใช้ชีวิตเป็นหลัก เช่น การทางาน
บ้าน การใช้เงิน ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ เรื่องแนะแนวการเรียนในอนาคต พ่อหมายเลข 3 ได้
ยอมรับกับผู้วิจัยว่าเขาคาดหวังให้ลูกได้เรียนหรือมีอาชีพที่เขาต้องการ แต่เขาก็คิดว่าเรื่องนี้บังคับไม่ได้
เพราะลูกชายเขาอยากทาอยากเป็นอะไรก็เป็นชีวิตของเขา เรามีหน้าที่สอนเขาให้เป็นคนดีของสังคม
สาหรับการอบรมหรือการสอนของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแม่ แม่หมายเลข 1 จะไม่ค่อยห่วงลูกชาย
เท่าไรนัก เพราะลูกชายอยู่โรงเรียนประจา โรงเรียนได้สอนลูกชายในทุก ๆ วันอยู่แล้ว นอกจากเสาร์
อาทิตย์ห รื อปิ ดเทอมก็จ ะอยู่ กับ ครอบครัว แต่ก็มีเรื่องที่อบรมหรือสอนด้วย คือ เรื่องการอยู่ในสังคม
โรงเรียนประจา โดยเฉพาะเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้อง แม่จะสอนลูกชายว่าอย่าแกล้งหรือรังแกรุ่นน้อง ให้เอ็นดูและ
แบ่งปันแก่พวกเขา ส่วนแม่หมายเลข 2 กล่าวว่า เขาจะไม่อบรมหรือสอน แต่เขาใช้วิ ธีเตือน คือการไม่
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บังคับ พูดให้เขาคิด เหมือนเพื่อนเตือนเพื่อน เช่น เตือนเรื่องการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะ เตือนว่าอย่า
เล่นเวลายืนรอรถสาธารณะ จะมีคนมาฉกมาแย่งไปจากมือ เตือนเรื่องอ่านหนังสือในช่วงสอบ เตือนเรื่อง
แบ่งเวลา ส่วนแม่หมายเลข 3 กล่าวว่าได้สอนเรื่องทั่ ว ๆ ไป แต่มียกตัวอย่างคือ สอนเรื่องการเข้าสังคม
คือ ให้คบเพื่อนหลาย ๆ กลุ่มหลายคน คนอื่นจะได้ช่วยได้ สอนเรื่องการเรียน และเรื่องงานบ้าน
ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ได้สะท้อนเรื่องการอบรมและ
การสอนของพ่อหรือแม่ของพวกเขา ดังนี้ ลูกชายหมายเลข 1 เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่กับพ่อ เขา
กล่าวว่า พ่อจะสอนเรื่องการแบ่งเวลา คือ เขามีพฤติกรรมติดเกม พ่อจะบอกว่าให้เบาลงหน่อย แบ่งเวลา
ไปทาอย่างอื่นบ้าง ลูกชายหมายเลข 2 เป็นครอบครัวขยายกึ่งเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่กับแม่ เขากล่าวว่าแม่จะสอน
แทบทุ ก เรื่ อ ง เช่ น เรื่ อ งการตื่ น ไปโรงเรี ย น เรื่ อ งท าการบ้ า น สองเรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ แ ม่ อ บรมทุ ก วั น
รองลงมาคือ เรื่องการใช้เงิน คือ ให้ประหยัดใช้จ่าย ลูกชายหมายเลข 3 เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่กับ
แม่ เขากล่าวว่าแม่จะสอนว่าไม่ให้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น เพราะแม่รู้ว่าเขาเคยไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทมา
ก่อน อีกเรื่องคือเรื่องผู้หญิง คือ แม่รู้ว่าเขามีแฟน แม่จึงสอนให้เขาป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพื่อไม่ให้มี
เพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วท้อง ลูกชายหมายเลข 4 เป็นครอบครัวเดี่ยว เขาสนิทกับแม่มากกว่าพ่อ ได้กล่าว
ว่าแม่จะสอนเรื่องงานบ้ าน คือ ให้ทาเป็นกิจวัตร หากช่วยได้ต้องช่วย รองลงมาคือเรื่องการใช้เงิน คือ
สอนให้ประหยัด อยากได้อะไรให้ซื้อเอง แต่พ่อของเขาก็ได้สอนเขาเรื่องการใช้เงินเหมือนกัน แต่จะมี
แตกต่างไป คือ พ่อจะสอนเรื่องการเรียน คือ การอ่านหนังสือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอนเรื่อ ง
แนวทางการทางานในอาชีพต่าง คือ เรียนสาขาวิชาต่าง ๆ แล้วทางานอะไรได้บ้าง
ด้านของลูกสาวที่ได้รับการอบรมการสอนจากพ่อแม่ ลูกสาวหมายเลข 1 เป็นครอบครัวเดี่ยว
กล่าวว่า แม่ซึ่งสนิทกว่าพ่อจะสอนเรื่องสุขภาพ คือให้ดูแลสุขภาพของตัวเอง อย่านอนดึก โดยเฉพาะเรื่อง
อาหารการกิน แม้ว่าแม่จะสอนแล้วแต่ก็ยังไม่กินผักจนแม่ต้องซื้อวิตามินมาทดแทน ส่วนพ่อจะสอนเรื่อง
การเข้าสังคม คือ ให้เข้าหาเพื่อน อย่าคุยกับเพื่อนด้วยการใช้อารมณ์ ลูกสาวหมายเลข 2 เป็นครอบครัว
เดี่ยว กล่าวว่า แม่ซึ่งสนิทกว่าพ่อจะสอนเรื่องมารยาท การปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่ ซึ่งเธอไม่ค่อยปฏิบัติตาม
เท่าไร สาหรับพ่อจะสอนเรื่องการเรียนบ้างเล็กน้อย ส่วนมากจะเป็นบ่นเรื่องการเรียนมากกว่า ลูกสาว
หมายเลข 3 เป็นครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่หย่ากันแต่อยู่ร่วมกัน จะคุยกับแม่มากกว่าพ่อ แม่จะสอนเรื่องการ
เข้าสังคม คือ ให้คบเพื่อนที่ดี ถ้าจะคบเพือ่ นที่ไม่ดีก็คบได้แต่ต้องเพื่อนคนนั้นให้มาทางที่ดีด้วย รวมถึงการ
คบแฟนผู้ชาย คือ แม่จะไม่ให้ลูกสาวมีแฟน แต่ลูกสาวก็เชื่อและปฏิบัติตาม ส่วนลูกสาวหมายเลข 4 เป็น
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่กับแม่ มีความสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากลูกสาวจะเรียกแม่ว่า “พี่” และมีการคุยกัน
แบบพี่น้องมากกว่าแม่ลูกเนื่องจากอายุห่างกันไม่มาก ลูกสาวอายุ 17 ปี ส่วนแม่อายุ 35 ปี เธอกล่าวว่า
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แม่จ ะไม่ได้ส อนอะไร ให้ คิดเอง ทาเองทุกอย่าง แต่ผู้ วิจัยสอบถามอีกก็พบว่า แม่มีอบรบเรื่องการไป
โรงเรียนบ้างบางครั้ง คือ ให้ไปเรียนตรงเวลา อย่าไปสายเพราะบ้านใกล้โรงเรียน
ในเรื่องกิจกรรมที่ทาร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พบว่า ทุกครอบครัวจะมี
กิจกรรมที่ทาเหมือนกันหมด นั่นคือ การไปกินข้าวนอกบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สถานที่ที่ไปกินข้าว
กันจะเป็นร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ แต่ละครอบครัวมีกิจกรรมอื่ น ๆ ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ แม่
หมายเลข 2 กล่าวว่า ถ้าไม่ไปกินข้าวนอกบ้านกันก็จะทากับข้าวกินกันในบ้าน โดยทุกคนในบ้านจะมี
หน้าที่ประกอบอาหารร่วมกัน เช่น กินหมูกระทะกันในบ้าน ครอบครัวของแม่หมายเลข 3 จะออกไปตี
แบดมินตันที่สนามกับลูกสาว ขณะเดียวกัน หากลูกสาวอยู่ บ้านก็จะดูทีวีกับพ่อ ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นลูกชายและลูกสาว พบว่า ครอบครัวของลูกชายหมายเลข 1 ตัวเขาเป็นคนชอบเล่นเกม พ่อของเขาจะ
เข้ามาเล่นเกมกับเขาด้วย ครอบครัวของลูกชายหมายเลข 3 จะไปเที่ยวต่างจังหวัดในครอบครัวและญาติ
เมื่อถึงสุดสัปดาห์ ครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 1 จะชมรายการโทรทัศน์ต่างประเทศ (ละครซีรีย์ของ
เกาหลีใต้) ในช่วงวันธรรมดาหลังจากกลับบ้านและวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมทั้งประกอบอาหารและกิน
อาหารจาพวกของปิ้งย่าง หมูกระทะกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ ครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 2 ในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์จะรวมกันไปนอนห้องเดียวกัน โดยที่ได้พูดคุยกันและดูโทรทัศน์ร่วมกันด้วย และช่วง
วันหยุดในบางครั้งอาจร่วมกันทาสวนในบ้าน ครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 3 จะไปเที่ยวต่างจังหวัดที่
ใกล้กับกรุงเทพมหานครกับแม่ เช่น ตลาดน้า ส่วนครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 4 ในวันหยุดสุดสัปดาห์
แม่และลูกสาวจะไปชมภาพยนตร์ด้วยกันบ่อย
ในเรื่ อ งของการควบคุ ม ที่ พ่ อ แม่ ก าลั ง ควบคุ ม อยู่ ผู้ วิ จั ย พบว่ า พ่ อ และแม่ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทุ ก คน
พยายามในการควบคุมลูก ๆ ของพวกเขา เรื่องที่ควบคุมเหมือนกันในสองอันดับแรก ได้แก่ (1) เรื่องการ
เรียน เช่น การตรวจสอบผลการเรียน การพูดคุยถึงการศึกษาต่อ การถามถึงการบ้านและการควบคุมการ
ทาการบ้าน แต่จะมีการพูดถึงการควบคุมเพื่อให้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยตามความต้องการของพ่อหรือ
แม่และไม่ได้ควบคุมเรื่องการเรียนต่อ โดยผู้ให้ข้อมูลที่ควบคุมการเรียนต่อตามความต้องการ ได้แก่ พ่อ
หมายเลข 1 พ่อหมายเลข 2 และ แม่หมายเลข 2 ส่วนพ่อและแม่ผู้ให้ข้อมูลที่เหลือ ไม่ได้ควบคุมลูกว่า
จะต้องเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ (2) เรื่องในชีวิตประจาวันทั่วไป ถ้าเป็นลูกผู้ชาย พ่อหมายเลข 3 ควบคุม
เรื่องการกลับบ้านให้ตรงเวลา แม่หมายเลข 1 ก็ควบคุมเรื่องนี้เช่นกัน แต่จะเพิ่มเติมคือการระมัดระวังตั ว
ในการเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้าย เช่น มิจฉาชีพขโมยสิ่งของมีค่า หรือ การทะเลาะวิวาทซึ่ง
กับบุคคลอื่นซึ่งไม่สามารถควบคุมฝ่ายตรงข้ามได้ ส่วนลูกผู้หญิง พ่อหมายเลข 2 ควบคุมเรื่องการทางาน
บ้าน แม่หมายเลข 2 และหมายเลข 3 ควบคุมเรื่องการใช้เวลา เช่น ควบคุมการดูทีวี การเล่นคอมพิวเตอร์
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เวลาเข้านอน เป็นต้น รวมทั้งมีเรื่องอื่น ๆ ที่พ่อและแม่ควบคุม เช่น พ่อหมายเลข 1 ควบคุมลูกสาวเรื่อง
การใช้เงินอย่างประหยัด คือ ลูกสาวจะรบเร้าให้พ่อซื้อของให้ พ่อจะควบคุมว่าจะต้องช่วยกันเก็บเงินซื้อ
พ่อหมายเลข 2 ควบคุมเรื่องสุขภาพและอาหารการกิน คือ ให้กินน้อยลงเพราะจะอ้วนขึ้น
ส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว ในมุมมองของพวกเขา ผู้วิจัยได้ถามถึงการรับรู้จาก
การควบคุมของพ่อแม่ของพวกเขา รวมทั้ง เรื่องที่ลูกชายและลูกสาวสามารถมีอานาจควบคุมพ่อแม่ของ
พวกเขาได้ โดย ลูกชายหมายเลข 1, 2 และ 4 จะรับรู้การควบคุมของพ่อหรือแม่ได้ และจะทาตามที่
ควบคุมบ้าง ไม่ทาตามที่ควบคุมบ้าง เช่น ลูกชายหมายเลข 1 พ่อจะควบคุมเรื่องการเล่นเกม ลูกชาย
หมายเลข 2 แม่จะควบคุมเรื่องการใช้เงินและการทางานบ้าน ลูกชายหมายเลข 3 แม่จะควบคุมเรื่องให้
ช่วยกิจการธุรกิจของบ้านคือการส่งสินค้า ลูกชายหมายเลข 4 พ่อจะควบคุมเรื่องการพูดกับผู้ใหญ่และแม่
จะควบคุมเรื่องให้ทางานบ้าน ส่วนผู้ที่เป็นลูกสาว พ่อและแม่ของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกสาวมีความแตกต่าง
กันไป ได้แก่ ลูกสาวคนที่ 1 แม่จะควบคุมเรื่องการใช้เงิน ลูกสาวคนที่ 2 แม่จะควบคุมเรื่องการเรียนและ
การกลับบ้านเป็นเวลา ลูกสาวคนที่ 3 แม่จะควบคุมเรื่องการคบผู้ชาย คือ ไม่ต้องการให้ลูกสาวมีแฟน
ส่วน ลูกสาวคนที่ 4 แม่จะควบคุมเรื่องการเข้าสังคม คือ แม่จะควบคุมว่าไม่ให้ไปนอนบ้านเพื่อน และแม่
จะให้ลูกสาวเปิด GPS จากโทรศัพท์มือถือของลูก ถ้าลูกสาวปิด GPS แม่จะโทรมาถามว่าปิดทาไม ซึ่งลูก
สาวทุกคนรับรู้และยอมรับการควบคุมของแม่ แต่ลูกสาวหมายเลข 2 จะต่อต้านเรื่องการกลับบ้านเป็น
เวลา คือ เธอบอกกับผู้วิจัยว่าไม่ได้ทาตามที่แม่บังคับ ผู้วิจัยยังสังเกตว่า จากที่ลูกสาวทุกคนให้ข้อมูล จึงได้
รู้ว่า พ่อของลูกสาวทุกคนไม่ได้มีเรื่องที่ต้องควบคุมลูกสาว
ในเรื่องที่ลูกชายและลูกสาวสามารถมีอานาจควบคุมพ่อแม่ของพวกเขาได้ ลูกชายหมายเลข 1
กล่าวว่า พ่อจะตามใจ อยากได้อะไรก็ซื้อให้ แต่ต้องทาตัวให้ดี รวมถึงทางานบ้านให้ด้วย ลูกชายหมายเลข
2 จะให้แม่ทางานบ้านและงานที่ผู้หญิงถนัด เช่น รีดผ้า เย็บปักถักร้อย ลูกชายหมายเลข 3 สามารถขอค่า
ขนมคุณแม่เพิ่มได้ในบางวัน และ ลูกชายหมายเลข 4 จะให้พ่อพาไปเที่ยวนอกบ้านสุดสัปดาห์ และจะให้
แม่ทางานบ้านหากต้องทาการบ้านหรืออ่านหนังสือสอบ ส่วนลูกสาวหมายเลข 1 บอกว่าต้องให้พ่อมารับที่
โรงเรียนทุกวัน รวมถึงไม่ทางานบ้ าน ลูกสาวหมายเลข 2 จะขอให้แม่ทางานบ้านให้ เช่น รีดผ้า แต่ส่วน
ใหญ่จะไม่ทางานบ้าน ลูกสาวหมายเลข 3 จะขอค่าขนมเพิ่มเมื่อต้องทากิจกรรมที่โรงเรียนเกินเวลากลับ
บ้าน หรือขอเงินไปเรียนพิเศษ หรือเงินซื้อหนังสือเรียน ส่วนลูกสาวหมายเลข 4 จะขออนุญาตแม่ไปเที่ยว
นอนค้างบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดใกล้กับกรุงเทพ
ในเรื่องของการสื่อสารของพ่อแม่กับลูก ผู้วิจัยพบว่า พ่อหมายเลข 1 ใช้วิธีการสื่อสารอย่างเป็น
เหตุผล มีวิธีการพูดอย่างนุ่มนวล พ่อหมายเลข 2 ใช้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเหตุผล ใช้ลักษณะยกตัวอย่าง
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ในอดีตที่พ่อเคยพบมาสอนลูก พ่อหมายเลข 3 ใช้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเหตุผลผสมกับวิธีการพูดแบบ
เพื่อน ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแม่ทุกรายใช้วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนกับลูก แต่แม่หมายเลข 2 จะใช้น้าเสียงแข็ง
กร้าวในบางเวลา เช่น เวลาบังคับลูกให้ทาตามเวลา เวลานอน เวลาทาการบ้าน ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูก
ชายและลูกสาว ผู้วิจัยพบว่า ลูกชายหมายเลข 1 ให้ข้อมูลว่าพ่อของเขาจะตามใจ ไม่บังคับอะไรมาก
บางครั้งพ่อก็เล่นด้วยกับลูก ลูกชายหมายเลข 2 กล่าวว่าแม่ของเขาจะบ่นแต่เรื่องเดิม เช่น การตื่นนอน
การไปเรียนสาย ซึ่งไม่มีผลต่อตัวเขา ลูกชายหมายเลข 4 กล่าวว่าแม่จะคุยกันแบบเพื่อน มีบางเวลาที่บ่น
ส่วนพ่อจะคุยแบบเพื่อนผสมกับการสอนแบบเป็นเหตุผล แต่ผู้วิจัยสังเกตลูกชายหมายเลข 3 จะไม่ค่อยพูด
ถึงแม่เท่าไร ส่วนของลูกสาว ลูกสาวหมายเลข 1 กล่าวว่า แม่ของเขาชอบบ่นเรื่องของเธอ เมื่อแม่สั่งอะไร
เธอก็ไม่ทาในบางครั้ง ลูกสาวหมายเลข 2 กล่าวว่า แม่กับพ่อจะคุยกันแบบเพื่อน เช่นเดียวกับลูกสาว
หมายเลข 4 ที่แม่จะคุยกับเธอแบบเพื่อน เนื่องจากอายุแตกต่างกัน แต่ผู้วิจัยสังเกตที่ลูกสาวหมายเลข 3
เธอกล่าวว่า แม่ไม่บอกเหตุผลที่ไม่ให้ไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดที่เธอต้องการ มีบ้างที่แม่พูดกระแทกกระทั้น
รวมถึงมีการทะเลาะกับพ่อในครอบครัวด้วย รวมถึงเธอเป็นคนที่เงียบกับแม่ ผู้วิจัยจึงตัดสินว่า แม่ของลูก
สาวหมายเลข 3 อาจใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับคนในครอบครัวเป็นบางครั้ง
จากที่ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลด้านครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จึงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
(1) พ่อหมายเลข 1 สนิทกับลูกสาว
(2) พ่อหมายเลข 2 สนิทกับลูกสาว
(3) พ่อหมายเลข 3 สนิทกับลูกชาย
(4) แม่หมายเลข 1 สนิทกับลูกชาย
(5) แม่หมายเลข 2 สนิทกับลูกสาว
(6) แม่หมายเลข 3 สนิทกับลูกสาว
(7) ลูกชายหมายเลข 1 สนิทกับพ่อ
(8) ลูกชายหมายเลข 2 ไม่สนิทกับแม่
(9) ลูกชายหมายเลข 3 ไม่สนิทกับแม่
(10) ลูกชายหมายเลข 4 สนิทกับพ่อและแม่
(11) ลูกสาวหมายเลข 1 สนิทกับพ่อและแม่
(12) ลูกสาวหมายเลข 2 สนิทกับพ่อและแม่
(13) ลูกสาวหมายเลข 3 ไม่สนิททั้งพ่อและแม่
(14) ลูกสาวหมายเลข 4 สนิทกับแม่
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4.2 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของผู้ให้ข้อมูล
ในเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพ่อ แม่ ลูกชาย และลูกสาว
ทั้งหมด มีพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ที่เป็นแอพพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งบอกถึงระยะเวลาในการใช้สื่อ
ใหม่ในโทรศัพท์มือถือในหนึ่งวัน (ระยะเวลาเป็นชั่วโมง) และแอพพลิเคชันที่ใช้บ่อยที่สุดในหนึ่งวันสาม
อันดับแรก ผู้วิจัยได้แจกแจงจากที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึกตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 แจกแจงลักษณะพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของผู้ให้ข้อมูล
เวลาในการใช้ในหนึ่ง แอพพลิเคชันที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก
ลาดับที่
ผู้ให้ข้อมูล
วัน (โดยประมาณ)
1
2
3
1
พ่อ หมายเลข 1
1 ชั่วโมง
LINE
Facebook แอพฯ หุ้น
2
พ่อ หมายเลข 2
1 ชั่วโมง
LINE
YouTube Facebook
3
พ่อ หมายเลข 3
1 ชั่วโมง
Facebook
LINE
YouTube
4
แม่ หมายเลข 1
2 ชั่วโมง
LINE
Facebook Instagram
5
แม่ หมายเลข 2
3 ชั่วโมง
Facebook
LINE
YouTube
6
แม่ หมายเลข 3
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
LINE
YouTube
7
ลูกชาย หมายเลข 1
4 ชั่วโมง
Facebook
LINE
8
ลูกชาย หมายเลข 2
4 ชั่วโมง
LINE
Facebook Twitter
9
ลูกชาย หมายเลข 3
4 ชั่วโมง
Facebook
LINE
YouTube
10 ลูกชาย หมายเลข 4
5 ชั่วโมง
Facebook
LINE
YouTube
11 ลูกสาว หมายเลข 1
12 ชั่วโมง
LINE
Facebook Twitter
12 ลูกสาว หมายเลข 2
8 ชั่วโมง
Twitter
LINE
Facebook
13 ลูกสาว หมายเลข 3
7 ชั่วโมง
YouTube
LINE
Instagram
14 ลูกสาว หมายเลข 4
16 ชั่วโมง
Facebook
LINE
Instagram
จากตารางที่ 4.2 ผู้วิจัยพบว่า ความแตกต่างในระยะเวลาในการใช้สื่อใหม่ในโทรศัพท์มือถือใน
หนึ่งวันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีความแตกต่างตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ แต่จะมีความใกล้เคียงใน
ระยะเวลาการใช้สื่อใหม่ในโทรศัพท์มือถือในกลุ่ม ๆ นั้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ เป็นพ่อ จะใช้เวลา
ในการใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงแอพพลิเคชันใกล้เคียงกัน ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยให้
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เหตุผลในทิศทางเดียวกันคือ ต้องทางานเป็นหลัก และทาอย่างอื่นที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ เช่น
ขับรถ หรือทากิจกรรมอย่างอื่นภายในบ้าน มากกว่าการมีโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลา สาหรับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแม่ จะมีความแตกต่างกลับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพ่อ นั่นคือ ภาระในชีวิตประจาวันของแม่
จะมีน้อยกว่าพ่อ พ่อจะออกไปทางาน ขับรถ ทากิจกรรมอย่างอื่น ส่วนแม่ทางานบ้าน รวมทั้งทางานที่มี
เวลาในการผ่อนคลาย จึงสามารถมีเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
ในกลุ่มนี้ คือ แม่หมายเลข 3 กล่าวว่า เธอไม่ใช่คนติดโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งมีภาระงานบ้านและช่วยเหลือ
กิจการของสามี จึงใช้เมื่อจาเป็นและใช้กับลูกเท่านั้น สาหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชาย กลุ่ มนี้จะใช้เวลา
เข้ า ถึ ง แอพพลิ เ คชั น เยอะขึ้ น กว่ า กลุ่ ม พ่ อ และกลุ่ ม แม่ แต่ ก ลุ่ ม ลู ก ชายจะใช้ เ วลาเข้ า ถึ ง ใกล้ เ คี ย งกั น
เนื่องจากกลุ่มลูกชายกล่าวในทิศทางเดียวกันว่า จะทากิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันด้วย เช่น ลูกชาย
หมายเลข 1 เล่นเกมเครื่องหรือเกมคอมพิวเตอร์ ลูกชายหมายเลข 2 จะออกไปถ่ายภาพข้างนอกบ้าน ลูก
ชายหมายเลข 3 มีแฟนจึงพบปะแฟนมากกว่าบวกกับช่วยเหลือกิจการของบ้าน และ ลูกชายหมายเลข 4
จะไปเรียนพิเศษกับเล่นกีฬามากกว่า ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกสาวจะใช้เวลากับแอพพลิเค
ชันโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ลูกสาวหมายเลข 1 ใช้เวลากับสื่อใหม่นาน 12 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากเธอจะใช้
LINE, Facebook และ Twitter แล้ว เธอกล่าวว่ายังใช้แอพพลิเคชันประเภทสังคมออนไลน์เยอะมาก เช่น
Instagram, WeChat, WhatsApp, Skype ฯลฯ ลูกสาวหมายเลข 2 มีเหตุผลที่ใช้ Twitter เป็นหลัก คือ
เพื่อตามข้อมูลข่าวสารที่ รวดเร็ว ลูกสาวหมายเลข 3 จะใช้ YouTube ดูคลิปวิดีโอเป็นหลัก ส่วนลูกสาว
หมายเลข 4 เธอบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือทั้งวัน นั่นคือ การจับทั้งวัน มีติดตัวหยิบมาดูตลอดเวลา เธอบอก
ว่าใช้โทรศัพท์มือถือถึง 16 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า น่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ที่ใช้ติดตัวมากกว่า
จากที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทุกคน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนใช้แอพพลิเคชัน LINE ซึ่งก็คือแอพ
พลิเคชันสาหรับสนทนาระหว่างบุคคลหรือสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจึงถามเรื่องกลุ่มสังคมในแอพพลิเคชัน LINE
(เรียกว่า “กรุ๊ปไลน์”) ที่เข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ แต่ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคนจะมีกรุ๊ปไลน์ที่มีสมาชิก
ในครอบครัวอยู่ในกรุ๊ปไลน์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวจะมีสมาชิกของบ้านอยู่ในกรุ๊ปไลน์ทุก
คน ได้แก่ พ่อหมายเลข 1, 2 และ 3 แม่หมายเลข 1, 2 และ 3 ลูกชายหมายเลข 4 ลูกสาวหมายเลข 1
และ 2 สาหรับครอบครัวของลูกสาวหมายเลข 3 มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อกับแม่หย่ากันแต่ยังอยู่
บ้านหลังเดียวกัน สมาชิกของกรุ๊ปไลน์จะมีแต่ผู้ให้ข้อมูล (ลูกสาวหมายเลข 3) แม่และพี่สาว ส่วนพ่อนั้น
ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปไลน์เพราะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone ในส่วนผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวที่มีกรุ๊ปไลน์ของครอบครัว ได้แก่ ลูกชายหมายเลข 3 มีสมาชิกในกรุ๊ปไลน์ครอบครัวเป็นผู้ให้
ข้อมูล แม่ และพี่สาว รวมถึง ลูกสาวหมายเลข 4 เนื่องจากพ่อเสียชีวิตแล้ว กรุ๊ปไลน์ครอบครัวจึงมีสมาชิก
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เป็นญาติทางแม่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ด้วย ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่ไม่มีกรุ๊ปไลน์ครอบครัว ได้แก่ ลูกชายหมายเลข 1 โดย
ให้เหตุผลว่า พ่อไม่ค่อยส่งไลน์ ส่วนมากจะโทรมามากกว่า รวมถึง ลูกชายหมายเลข 2 โดยให้เหตุผลว่า
ราคาญ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคนในกรุ๊ปไลน์ครอบครัวเป็นกลุ่มนามสกุล คือ เป็นแม่และญาติรวมอยู่ด้วย
แล้วยังมีสมาชิกในกลุ่มพยายามดึงให้ลูกชายหมายเลข 2 เข้ากรุ๊ปไลน์ครอบครัว แต่ก็ไม่เข้าเป็นสมาชิก
กลุ่ม
4.3 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จากหัวข้อ
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ที่เสนอไปก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนใช้แอพพลิเคชัน LINE ในสื่อ
ใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในการใช้แอพพลิเคชัน LINE กับคนในครอบครัว
ของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อหรือแม่กับลูก
ผู้วิจัยได้สอบถามถึงพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เมื่อใช้กับบุคคลในครอบครัว กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ถาม
ถึงเหตุการณ์ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร หากผู้ให้ข้อมูลทุกคนไม่ได้พบปะพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวแบบ
ซึ่งหน้าหรือติดต่อทางสายโทรศัพท์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเลือกใช้แอพลิเคชัน LINE ในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว
เมื่อได้สอบถามถึงการได้มาของช่องทางเพื่อการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวผ่านแอพลิเคชัน
LINE นั่นคือ ต้องมาจากการ Add friend ใน LINE โดยมีฝ่ายหนึ่ง Add ไปหาและอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับการ
Add friend ผู้วิจัยได้สอบถามในประเด็นนี้ เพื่อตรวจสอบว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่าย Add ไปหาก่อน ฝ่ายพ่อแม่
หรือฝ่ายลูก
เมื่อได้สอบถามในประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า พ่อและแม่ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคนไม่ทราบวิธีการใช้
LINE เมื่อต้องการใช้ในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน จึงให้ลูกชายและลูกสาวของผู้ให้ข้อมูลติดตั้ งแอพลิเคชัน
LINE เพื่อการให้สนทนารูปแบบข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยผู้ให้ข้อมูลที่ เป็นกรณีนี้ ได้แก่ พ่อ
หมายเลข 1 พ่อหมายเลข 2 แม่หมายเลข 2 และแม่หมายเลข 3 ส่วนแม่หมายเลข 1 และพ่อหมายเลข 3
นั้น ไม่ต้องให้ลูกของเขาติดตั้งแอพพลิเคชันให้ แม่หมายเลข 1 และพ่อหมายเลข 3 สามารถทาได้เอง โดย
แม่หมายเลข 1 กล่าวว่า ลูกชายของเธอ Add มาหาก่อน ส่วนพ่อหมายเลข 3 เป็นฝ่ายที่ Add ไปหาลูก
ชายของเขา ซึ่งลูกชายก็รับ Add ตามปกติ
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ส่วนด้านของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลลูกชายและลูกสาวจะ
Add แอดไปหาพ่อแม่ก่อน มากกว่าพ่อแม่ Add มาหาเอง ผู้ให้ข้อมูลที่ Add ไปหาพ่อแม่ก่อน ได้แก่
ลูกชายหมายเลข 1 ลูกชายหมายเลข 2 ลูกชายหมายเลข 4 ลูกสาวหมายเลข 1 และลูกสาวหมายเลข 2
ส่วนที่แม่ Add มาหาผู้ให้ข้อมูลก่อน ได้แก่ ลูกชายหมายเลข 3 และลูกสาวหมายเลข 3 สาหรับลูกสาว
หมายเลข 4 ได้กล่าวว่า เธอจาไม่ได้ว่าฝ่ายใด Add ไปหาก่อนกัน
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นการ Add friend ในแอพพลิเคชัน LINE ของผู้ให้ข้อมูล ทาให้ผู้วิจัย
ทราบถึงความสัมพันธ์เพิ่มเติมในการเข้าหาบุคคลในครอบครัวของแต่ละฝ่ายได้ว่า ลูกของผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
พ่ อ แม่ อ าจเข้ า หาพวกเขาเพราะสนิ ท สนมและไว้ ว างใจ ได้ แ ก่ พ่ อ หมายเลข 1 พ่ อ หมายเลข 2
แม่หมายเลข 2 และแม่หมายเลข 3 ส่วนแม่หมายเลข 1 และพ่อหมายเลข ที่ Add LINE ไปหาลูกก่อน
อาจเป็นไปได้ว่า ทั้งสองคนนี้มีความชานาญในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ถ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์
ทั้งสองคนนี้อาจต้องเข้าหาลูกของพวกเขา สาหรับส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายลูกสาว การที่พวกเขา
Add ไปหาพ่อแม่ก่อนโดยไม่ได้ถูกบังคับหรือรับคาสั่งให้ทา แต่ทาเอง นั่นหมายถึง พวกเขามีความสนิท
สนมและไว้วางใจแก่พ่อแม่ของพวกเขา ซึ่งได้แก่ ลูกชายหมายเลข 1 ลูกชายหมายเลข 2 ลูกชายหมายเลข
4 ลูกสาวหมายเลข 1 และลูกสาวหมายเลข 2 ส่วน ลูกชายหมายเลข 3 และลูกสาวหมายเลข 3 ที่แม่
Add มาหาเอง อาจเป็นไปได้ว่า แม่ของพวกเขาเข้าหา หรือชานาญในการใช้เทคโนโลยี หรือเป็นห่วง
หรือไม่ไว้วางใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในเรื่องของเนื้อหาในการสนทนาผ่านสื่อใหม่ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือ ผู้วิจัย
ได้สอบถามกับผู้ให้ข้อมูลทุกคนในเรื่องเนื้อหาของการสนทนา ว่าพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างในช่องทางนี้
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพ่อและแม่ มีดังนี้
(1) พ่อหมายเลข 1
ทักทาย ถามไถ่ เช่น ตอนนี้ทาอะไรอยู่
ส่งรูปให้ โดยเฉพาะ รูปเก่าเมื่อสมัยพ่อเป็นเด็กให้ลูกดู
(2) พ่อหมายเลข 2
นัดหมายรับลูกสาว โดยจะสอบถามว่าอยู่ไหน ให้รอที่ไหน
ลูกสาวจะส่งรูปของที่อยากได้ให้พ่อซื้อให้
(3) พ่อหมายเลข 3
สอบถามลูกชายว่าอยู่ไหนเมื่อลูกออกไปข้างนอก เช่น ไปเรียน ไปเที่ยวแล้วถึงเวลา
ต้องกลับบ้าน
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ส่งข้อมูลต่อจากอินเทอร์เน็ต (Share) ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้ลูกอ่าน เช่น ข่าวสาร
อาหาร สุขภาพ การเรียน และเรื่องภัยใกล้ตัว
(4) แม่หมายเลข 1
เนื่องจากลูกชายไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ เพราะอยู่โรงเรียนประจา จึงจาเป็นต้อง
ใช้แอพพลิเคชัน LINE ในการส่งข้อความอ่านกัน โดยมีเนื้อหาดังนี้
ลูกชายจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการสิ่งของจากที่บ้านให้พ่อหรือแม่
นาไปให้ที่โรงเรียน
สอบถามลูกชายว่าอยู่ไหนเมื่อลูกออกไปข้างนอก เช่น ไปเที่ยวแล้วถึงเวลาต้องกลั บ
บ้าน
(5) แม่หมายเลข 2
สอบถามลูกสาวว่าอยู่ไหนเมื่อลูกออกไปข้างนอก เช่น ไปเรียน ไปเที่ยวแล้วถึงเวลา
ต้องกลับบ้าน
ลูกจะส่งข้อความหาแม่เพื่อข้อความช่วยเหลือ เช่น ถามหาสิ่งของหรือให้หาสิ่งของที่
ลูกต้องการ รวมถึง ถามแม่ว่าอาหารเย็นมีอะไรให้กินในวันนั้น
(6) แม่หมายเลข 3
นัดหมายรับลูกสาว โดยจะสอบถามว่าอยู่ไหน ให้รอที่ไหน เวลากี่โมง
ถ่ายรูปและส่งรูปสัตว์เลี้ยง (แมว) ที่บ้านให้ลูก
จะเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อใหม่เป็น LINE ของพ่อและแม่ผู้ให้ข้อมูลมีความเหมือนกัน
และแตกต่างกันในเรื่องเพศ กล่าวคือ พ่อแม่ที่มีลูกสาว คือ พ่อหมายเลข 2 แม่หมายเลข 2 และแม่
หมายเลข 3 จะต้องสอบถามสถานะของลูกสาวว่าขณะนี้อยู่ที่ไหน ต้องไปรับเวลาใด ไปรับที่ไหน นั่นคือ
ต้องสอบถามแสดงถึงความเป็นห่วงลูกสาว ส่วนพ่อแม่ที่มีลูกชาย คือ พ่อหมายเลข 3 และ แม่หมายเลข 1
จะส่งข้อความแค่สอบถามถึงสถานะว่าอยู่ที่ไหน ความเป็นห่วงลูกชายจะมีน้อยกว่าความเป็นห่วงลูกสาว
ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยเรื่องของเนื้อหาที่สนทนาผ่านสื่อ
ใหม่ทางแอพพลิเคชัน LINE ผลการวิจัยมีดังนี้
(7) ลูกชายหมายเลข 1
ผู้ให้ข้อมูลคนนี้กล่าวว่า พ่อจะโทรศัพท์มาหามากกว่าการส่งไลน์ แต่แม่ที่อยู่ต่างจังหวัด
จะคุยไลน์เป็นส่วนใหญ่ นาน ๆ แม่จึงจะสนทนาทางสายโทรศัพท์ โดยมีเนื้อหาดังนี้
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- สอบถามพ่อในเรื่องราวในชีวิตประจาวัน เช่น สอบถามว่ามารับที่โรงเรียนหรือไม่
สอบถามว่าวันนี้จะกินอะไร
การสนทนากับแม่ทาง LINE แม่จะชวนคุยเรื่องในชีวิตประจาวัน เช่น เรื่องการเรียน
เพื่อนที่โรงเรียน รวมถึง สอบถามลูกเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
(8) ลูกชายหมายเลข 2
บอกกับแม่เชิงรายงานในเรื่องชีวิตประจาวัน เช่น กลับบ้านกี่โมง ไปที่ไหนต่อ ซึ่งแม่จะ
ส่งข้อความตอบกลับด้วยการถามว่ากินข้าวหรือยัง จะกลับกี่โมง ฯลฯ
ส่งสติ๊กเกอร์ระหว่างกัน แม่จะส่งแบบที่ให้ดาวน์โหลดฟรี ส่วนลูกจะใช้สติ๊กเกอร์แบบ
ซือ้
แม่จะส่งภาพธรรมะมายังลูก รวมถึง ส่งข้อมูลต่อจากอินเทอร์เน็ต (Share) ในเรื่อง
ข่าวสาร และเรื่องภัยใกล้ตัว
(9) ลูกชายหมายเลข 3
สนทนาและสอบถามเรื่องชีวิตประจาวัน เช่น ไปโรงเรียน ไปทานข้าว สอบถามว่าอยู่ที่
ไหน
แม่จะให้ทางานให้ คือไปส่งของในสถานที่ที่แม่กาหนด
รับส่งรูปถ่ายผ่าน LINE เรื่องงาน คือ ถ่ายรูปสิ่งของที่จะไปส่ง ถ่ายรูปสถานที่
(10) ลูกชายหมายเลข 4
บอกกับพ่อและแม่เชิงรายงานในเรื่องชีวิตประจาวัน เช่น กลับบ้านกี่โมง ไปที่ไหนต่อ
ซึ่งส่งให้แม่มากกว่าพ่อ สาหรับพ่อนาน ๆ ถึงจะส่งทีหากพ่อสอบถาม
แม่ส่งข้อมูลต่อจากอินเทอร์เน็ต (Share) ในเรื่องข่าวสาร และเรื่องภัยใกล้ตัว
(11) ลูกสาวหมายเลข 1
สนทนากับแม่ในเรื่องการเรียน เช่น ข่าวสมัครสอบมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงเตือนให้
สมัครที่ต่าง ๆ
หากคุยกับพ่อ จะส่งข้อความขอให้พ่อมารับที่โรงเรียน โดยบอกว่าวันนี้เลิกกี่โมง มารับ
ที่โรงเรียนด้วย
สนทนากับแม่เรื่องภาพยนตร์ชุดประเทศเกาหลีใต้ และ สนทนากับพ่อเรื่องเทคโนโลยี
การสื่อสาร เช่น เรื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ออกวางตลาด โดยจะมีการส่งภาพให้ลูกดูทาง LINE
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(12) ลูกสาวหมายเลข 2
- บอกกับพ่อและแม่เชิงรายงานในเรื่องชีวิตประจาวัน เช่น แจ้งว่าขึ้นรถเมล์แล้ว ตอนนี้
อยู่ที่ไหน โดยแม่บอกให้ลูกสาวทาเนื่องจากจะได้ไปรับลูกสาวได้ เพราะบ้านต้องเข้าซอยไปอีก
พ่อจะส่งรูปเวลาทาสวน รวมถึง บอกว่าจะทาอะไรทานที่บ้าน ส่วนแม่จะส่งรูปตัวเอง
และรูปเวลาแม่ไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าตลกดี
(13) ลูกสาวหมายเลข 3
สนทนากับแม่เมื่อขอเวลาทาอย่างอื่นต่อหลังเลิกเรียน เนื่องจากถูกจากัดเวลากลับบ้าน
เช่น ขอไปเรียนเสริม ขอทากิจกรรมหลังเลิกเรียน ซึ่งส่วนมากก็จะได้
ขออนุญาตไปที่ต่าง ๆ หลังจากเลิกเรียน
(14) ลูกสาวหมายเลข 4
ใช้ LINE ติดต่อกับแม่ทุกวัน ลูกสาวจะเป็นฝ่ายสนทนาก่อน จะถามว่าแม่อยู่ไหน จะให้
ซื้ออะไรกลับบ้านหรือไม่
ถ้าแม่ไม่อยู่บ้าน คือไปอยู่บ้านยาย แม่จะใช้ LINE สนทนากับลูกสาวแบบเห็นหน้าและ
เสียง (Video call)
จากที่ได้สัมภาษณ์ในประเด็นเนื้อหาในการสนทนาผ่านสื่อใหม่ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคน
จะสนทนาผ่านแอพพลิเคชัน LINE ในประเด็นที่เป็นประเด็นสั้น ๆ ที่บทสนทนาสามารถจบง่าย เช่น
สอบถามสถานะลูก ร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือร้องขอให้ทาในสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการ ส่งข้อมูลข่าวสารที่
ตนเองสนใจ เช่น รูปภาพที่ถ่าย ข่าวสารที่ถูกส่งต่อในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้อีกฝ่ายรับรู้ ฯลฯ
จะเห็น ได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะส่งข้อมูลข่ าวสารไปยังผู้รับสารในรูปแบบที่สื่อใหม่ทาได้ คือ
สนทนาโดยการส่งข้อความเป็นหลัก ส่งรูปภาพที่ถ่ายเอง ส่งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อจากอินเทอร์เน็ต
(ข้อมูลที่แชร์ต่อ ๆ กัน ) ซึ่งเป็นข้อมูลสาเร็จรูป และยังมีการใช้การสื่อสารผ่ายภาพและเสียงในทันทีเป็น
ลักษณะ Video call แต่นอกจากลักษณะการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่ได้กล่าวไปนั้น ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลทุกคนจะสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวโดยใช้แอพพลิเคชัน LINE โดยใช้ “สติ๊กเกอร์” (Sticker) ซึ่ง
เป็นภาพกราฟิกเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งมีเสียงและไม่มีเสียง เพื่อแทนความหมายเมื่อสื่อสาร
ถึงบุคคลในครอบครัว โดยส่งสติ๊กเกอร์ในภาพที่แทนความหมายง่าย ๆ เช่น คาทักทาย คาขอบคุณ กล่าว
ขอโทษ คาตอบตกลง คาตอบปฏิเสธ ฯลฯ
เมื่อผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวผ่านแอพพลิเคชัน LINE หรืออีก
ความหมายหนึ่งคือ การสื่อสารโดยใช้สื่อใหม่ที่มีข้อความ เสียง ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผู้วิจัยจึง
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มีข้อสงสัยในเรื่องของการให้ความสาคัญในลักษณะการสื่อสารของผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัย
สัมภาษณ์จะให้ความสาคัญ (ในที่นี้รวมถึงการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารและความชอบ) ในการสื่อสาร
รูปแบบใดมากกว่ากัน ระหว่าง การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้ากับการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อ
ใหม่
ดังนั้น คาถามที่ผู้วิจั ยถามต่อผู้ ให้ข้อมูลทุกคน จึงตั้งคาถามอย่างง่าย ๆ ว่า เวลาที่ผู้ให้ ข้อมูล
สนทนากับบุคคลในครอบครัว จะสนทนาจริงโดยใช้ช่องทางใดมากกว่ากัน ระหว่าง คุยกันต่อหน้า กับ คุย
กันผ่านแอพพลิเคชัน LINE
จากคาถามข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะให้ความสาคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่ง
หน้ามากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อใหม่ นั่นคือ ใช้วิธีคุยกันต่อหน้ามากกว่าคุยกันผ่าน LINE
ตัวอย่างเหตุผลของผู้ให้ข้อมูล เช่น พ่อหมายเลข 2 กล่าวว่า ส่ง LINE บางทีต้องรอ ไม่รู้ว่าเขาจะอ่านตอน
ไหน เป็นข้ออึดอัดมาก และให้เหตุผลเพิ่ม คือ ได้รู้ว่าลูกรู้สึกอย่างไร รู้หน้าตา รู้อารมณ์ว่าเป็นอย่างไร แม่
หมายเลข 1 กล่าวว่า เสียเวลาส่ง LINE ไป นานกว่าจะตอบกลับ แม่หมายเลข 3 กล่าวว่า คุยทาง LINE
มันต้องจิ้ม เสียเวลา ลู กชายหมายเลข 1 กล่ าวว่า คุยต่อหน้า ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ มันเสียเวลา ลูกชาย
หมายเลข 3 กล่าวว่า คุยทาง LINE มันไม่เห็นหน้า เวลาคิดถึงใครแล้วคุยทาง LINE หรือ อยากเห็นหน้า
ดีกว่า ลูกสาวหมายเลข 1 กล่าวว่า การคุยต่อหน้าได้อรรถรสมากกว่า สามารถแสดงความ Over act ของ
ตัวเองได้ พิมพ์ลงใน LINE ก็ทาไม่ได้เหมือนพูดเอง ลูกสาวหมายเลข 2 ให้ความเห็นเหมือนกับลูกสาว
หมายเลข 1 คือ การสนทนาบางเรื่องต้องใช้อารมณ์ ส่งแค่ข้อความไม่มีอรรถรส ต้องมีการแสดงออกถึง
อารมณ์ เช่ น เดีย วกับ ลู ก สาวหมายเลข 3 ที่ ให้ ค วามเห็ น ในทางเดี ย วกั น คื อ สนทนาต่ อ หน้ า ได้ รั บ รู้
ความรู้สึกไปด้วย และ ลูกสาวหมายเลข 4 กล่าวว่า การสนทนาต่อหน้าสื่อสารได้ดีกว่าทาง LINE เพราะ
ข้อความที่พิมพ์มาสามารถรู้ได้ว่ามีอารมณ์อย่างไร
เมื่อผู้วิจัยได้สอบถามเรื่องความสาคัญของการสื่อสาร ซึ่งได้ผ ลการวิจัยว่า การสื่อสารระหว่าง
บุคคลซึ่งหน้ามีความสาคัญมากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อใหม่ ผู้วิจัยจึงสอบถามในประเด็น
สาคัญของการวิจัยนี้ นั่นคือ การใช้สื่อใหม่กับบุคคลในครอบครัว มีผลต่อความสัมพันธ์หรือไม่ (ผลของ
ความสัมพันธ์ในที่นี้ คือ ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ดีขึ้น ความสัมพันธ์แย่ลง หรือเกิดขึ้นใน
ลักษณะอื่น ๆ)
ผลการวิจัยพบว่า จากผู้ให้ข้อมูลจานวน 14 คน กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์
กับบุคคลในครอบครัว 7 คน ได้แก่ พ่อหมายเลข 3 แม่หมายเลข 3 ลูกชายหมายเลข 1 ลูกชายหมายเลข
2 ลูกชายหมายเลข 3 ลูกชายหมายเลข 4 และ ลูกสาวหมายเลข 3 ผู้ให้ข้อมูล 6 คน กล่าวว่า การใช้สื่อ
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ใหม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ พ่อหมายเลข 1 แม่
หมายเลข 1 แม่ ห มายเลข 2 ลู ก สาวหมายเลข 1 ลู ก สาวหมายเลข 2 และ ลู ก สาวหมายเลข 4
ส่วนผู้ให้ข้อมูลอีกหนึ่งคน คือ พ่อหมายเลข 2 กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลใน
ครอบครัว ไม่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
โดยผู้วิจัยขอนาเสนอตัวอย่างเหตุผลของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน เริ่มด้วยผู้ที่กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่ไม่
มีผลต่อความสัมพันธ์กับบุ คคลในครอบครัว จานวน 7 คน ดังนี้คือ พ่อหมายเลข 3 กล่าวว่า สื่อใหม่ซึ่ง
สนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นแค่สื่อกลาง เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมไว้สนทนา แม่หมายเลข 3 กล่าวว่า มีก็
ได้ไม่มีก็ได้ ความสัมพันธ์เท่าเดิม ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลง เพราะที่บ้านไม่มีปัญหากันอยู่แ ล้ว ลูกชาย
หมายเลข 1 กล่าวว่า เป็นปกติเหมือนเดิม ลูกชายหมายเลข 2 กล่าวว่า ความสัมพันธ์เท่าเดิม เพราะแม่ใช้
โทรศัพท์มือถือตามข่าวดารามากกว่า ลูกชายหมายเลข 3 กล่าวว่า การส่งข้อความทาง LINE มันดีที่ไม่
เปลืองค่าโทรศัพท์เพราะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ความสัมพัน ธ์เท่าเดิม แค่ทาให้ติดต่อง่ายขึ้น ลูกชาย
หมายเลข 4 กล่าวว่า ความสัมพันธ์เท่าเดิม แค่เพิ่มช่องทางติดต่อที่ใช้ประจา เพราะใช้คุยกับเพื่อนอยู่แล้ว
ก็ใช้คุยกับพ่อและแม่ด้วย และลูกสาวหมายเลข 3 กล่าวว่า ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเพราะเจอหน้ากันอยู่
แล้ว
สาหรับผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี จานวน 6 คน ให้เหตุผลดังนี้คือ พ่อหมายเลข 1 กล่าวว่า เมื่อส่งข้อความไปก็จะมีตอบ
หรือทักทายกลับมา ทาให้รู้สึกดี แม่หมายเลข 1 กล่าวว่า การส่งข้อความทาง LINE สามารถส่งสติ๊กเกอร์
แทนความหมายได้ ทาให้รู้สึกผูกพันเพิ่มขึ้น เช่น ส่งสติ๊กเกอร์ Good night ลูกก่อนนอน ก็แทนคาพูดได้
เวลาส่งรูปหรือสติ๊กเกอร์ไป แม่หมายเลข 2 กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่ส่งผลด้านบวก ทาให้รับรู้เรื่องราวของ
ลูก เหมือนใกล้ชิด เหมือนได้รับรู้กันอยู่ตลอด ลูกสาวหมายเลข 1 กล่าวว่า ทาให้สนิทกับพ่อและแม่ขึ้น
เพราะมีเครื่องมือสื่อสารติดตัวตลอดเวลา ระหว่างวันก็สามารถคุยกันได้ ลูกสาวหมายเลข 2 กล่าวว่า
สร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพราะเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้สาคัญแต่อยากบอก ก็ใช้ LINE บอก เดี๋ยวพ่อกับแม่
ก็ได้อ่าน มันสามารถเพิ่มเวลาที่จะได้คุยกันเพิ่มขึ้น และ ลูกสาวหมายเลข 4 กล่าวว่า ทาให้ความสัมพันธ์ดี
ขึ้น เพราะในตอนเด็ก เธออยู่กับยาย ไม่ได้อยู่กับแม่ ซึ่งเมื่อเธอกล่าวเช่นนี้ ทาให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ลูกสาว
หมายเลข 4 ใช้ สื่ อ ใหม่ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ แม่ โ ดยใช้ เ วลาใดก็ ไ ด้ ทดแทนช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับแม่ตอนยังเด็ก
ส่วนผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่ง นั่นคือ พ่อหมายเลข 2 ที่กล่าวว่า การใช้สื่อใหม่มีผลต่อความสัมพันธ์
กับ บุคคลในครอบครั ว ไม่ทาให้เกิดความสั มพันธ์ที่ดี เขาให้ เหตุผ ลว่า บางครั้งลูกสาวของเขาก็ใช้แต่
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โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ พอมี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใช้ ก็ ท าให้ ก ารพู ด คุ ย กั บ พ่ อ และแม่ น้ อ ยลงทั้ ง ในบ้ า นและใน
แอพพลิเคชัน LINE
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ” มีรูปแบบการวิจัย เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของบุคคลในครอบครัว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักเครือข่าย (Network sampling) แล้วรวมรวมข้อมูล
โดยเครื่องมือทางการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์อิงโครงสร้างปานกลาง จากนั้นนามาดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้ให้ข้อมูลจานวน 14 คน แบ่งเป็น
ผู้ปกครองที่ใช้สื่อใหม่ 6 คน คือ บุคคลผู้เป็นพ่อ 3 คน บุคคลผู้เป็นแม่ 3 คน เป็นเยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ 8
คน คือเยาวชนที่มีสถานะเป็นลูกชาย 4 คน และเยาวชนที่มีสถานะเป็นลูกสาว 4 คน
จากการวิจัยเรื่องนี้ มีข้อค้นพบที่สามารถสรุปได้ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ลักษณะครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลจานวน 14 คน แบ่งเป็น บุคคลที่ใช้สื่อใหม่ที่เป็นพ่อ 3 คน บุคคลที่ใช้สื่อใหม่ที่เป็นแม่
3 คน เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ที่เป็นลูกชาย 4 คน และ เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่ที่เป็นลูกสาว 4 คน ผู้ให้ข้อมูลที่มี
ลั ก ษณะครอบครั ว แบบครอบครั ว เดี่ย ว จ านวน 10 คน ได้แ ก่ พ่ อหมายเลข 1 พ่อ หมายเลข 2 พ่ อ
หมายเลข 3 แม่หมายเลข 1 แม่หมายเลข 2 แม่หมายเลข 3 ลูกชายหมายเลข 4 ลูกสาวหมายเลข 1 ลูก
สาวหมายเลข 2 และ ลู กสาวหมายเลข 3 ที่อยู่กับพ่อและแม่แต่ทั้งคู่ห ย่ากัน ผู้ ให้ ข้อมูล ที่มีลั กษณะ
ครอบครัวแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จานวน 4 คน ได้แก่ ลูกสาวหมายเลข 4 ลูกชายหมายเลข 1 ลูกชาย
หมายเลข 2 และ ลูกชายหมายเลข 3 โดยเฉพาะลูกชายหมายเลข 2 อยู่ในครอบครัวที่มีแม่กับญาติของ
แม่อาศัยอยู่ด้วย จึงเป็นลักษณะครอบครัวขยายกึ่งเลี้ยงเดี่ยว
ลักษณะของความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลในครอบครัว เพื่อ วัดระดับความสัมพันธ์จาก
การอบรมการสอน กิจกรรมในครอบครัว การใช้อานาจควบคุม และวิธีการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูก
ผู้วิจัยสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนได้ ดังนี้
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(1) พ่อหมายเลข 1 สนิทกับลูกสาว
อยู่ ใ นครอบครั ว เดี่ ย ว ลู ก เป็ น ฝ่ า ยเข้ า มาพู ด คุ ย ด้ ว ยในเรื่ อ งการเรี ย น และ การใช้
ชีวิตประจาวัน มีการสอนเรื่องการใช้จ่ายเงิน มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอก
บ้าน มีเรื่องที่ควบคุมลูกคือเรื่องการเรียนต่อตามที่พ่อแม่ต้องการ ใช้วิธีการสื่อสารกับลูกอย่างเป็นเหตุผล
มีวิธีการพูดอย่างนุ่มนวล
(2) พ่อหมายเลข 2 สนิทกับลูกสาว
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ลูกเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยด้วยในเรื่องชีวิตประจาวัน และ เรื่องการ
เรียน มีการสอนเรื่องความรับผิดชอบ มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน มี
เรื่องที่ควบคุมลูกคือเรื่องสุขภาพและอาหารการกินที่ต้องควบคุมน้าหนัก ใช้วิธีการสื่อสารกับลูกอย่างเป็น
เหตุผล ใช้ลักษณะยกตัวอย่างในอดีตที่พ่อเคยพบมาสอนลูก
(3) พ่อหมายเลข 3 สนิทกับลูกชาย
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ลูกเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยด้วยในเรื่องชีวิตประจาวัน และ เรื่องการ
เรียน มีการสอนเรื่องการใช้ชีวิตและแนะแนวการเรียนในอนาคต มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือไป
ทานอาหารนอกบ้าน มีเรื่องที่ควบคุมลูกคือเรื่องการเรียนและการกลับบ้านให้ตรงเวลา ใช้วิธีการสื่อสาร
อย่างเป็นเหตุผลผสมกับวิธีการพูดแบบเพื่อน
(4) แม่หมายเลข 1 สนิทกับลูกชาย
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ลูกเป็นฝ่ายเข้ามาพูด คุยด้วยในเรื่องชีวิตประจาวัน และ เรื่องการ
เรียน มีการสอนเรื่องการอยู่ในสังคมโรงเรียนประจา กิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหาร
นอกบ้าน มีเรื่องที่ควบคุมลูกคือเรื่องการกลับบ้านให้ตรงเวลาและการระมัดระวังตัวในการเดินทาง ใช้
วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนกับลูก
(5) แม่หมายเลข 2 สนิทกับลูกสาว
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ลูกเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยด้วยในเรื่องชีวิตประจาวัน และ เรื่องที่ลูก
ชอบหรือสนใจ กล่าวว่าจะไม่สอนแต่ใช้วิธีเตือน ไม่บังคับแต่พูดให้คิด เหมือนเพื่อนเตือนเพื่อน เช่น เตือน
เรื่ องใช้โ ทรศัพท์ใ นที่ส าธารณะ เตือ นเรื่ องอ่า นหนังสื อ เตือนเรื่ องแบ่งเวลา กิจกรรมที่ทาร่ว มกันใน
ครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน ถ้าไม่ไปข้างนอกก็ร่วมกันประกอบอาหาร เรื่องที่ควบคุมลูกคือเรื่อง
การเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการและเรื่องการใช้เวลาในชีวิตประจาวัน ใช้วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนกับลูกแต่
จะใช้น้าเสียงก้าวร้าวในบางเวลา เช่น เมื่อบังคับลูกให้ทาตามเวลา
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(6) แม่หมายเลข 3 สนิทกับลูกสาว
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ลูกเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยด้วยในเรื่องชีวิตประจาวัน และ เรื่องที่
โรงเรียน สอนเรื่องทั่วไปโดยการยกตัวอย่างประกอบ เช่น เรื่องการเข้าสังคม เรื่องการเรียน เรื่องงานบ้าน
กิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้านและเล่นกีฬาร่วมกัน เรื่องที่ควบคุมลูกเรื่อง
การใช้เวลา ใช้วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนกับลูก
(7) ลูกชายหมายเลข 1 สนิทกับพ่อ
อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับพ่อ พ่อเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยด้วย รวมถึงตามใจเขาเรื่องการ
เรียนและอนาคต พ่อของเขาสอนเรื่องการแบ่งเวลาเพราะลูกติดเกม กิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือ
ไปทานอาหารนอกบ้านและเล่นเกมกับพ่อร่วมกัน พ่อควบคุมเรื่องการเล่นเกม แต่ก็ตามใจ อยากได้อะไรก็
ซื้อให้ มีเงื่อนไขคือต้องทาตัวให้ดี รวมถึงให้ทางานบ้านด้วย
(8) ลูกชายหมายเลข 2 ไม่สนิทกับแม่
อยู่ในครอบครัวขยายกึ่งเลี้ยงเดี่ยวกับแม่ แม่เป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยด้วยแต่มีความรู้สึกเบื่อ
เพราะสอนแทบทุกเรื่องในเชิงการบ่น เช่น เรื่องการตื่นนอนไปโรงเรียน เรื่องทาการบ้าน กิจกรรมที่ทา
ร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน แม่ ของเขาไม่ค่อยที่จะควบคุมเขาได้ เพราะเขาจะชอบ
ออกไปทางานหรือถ่ายรูปข้างนอก แม่ของเขาจะใช้วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนแต่มีบ่นรวมด้วย
(9) ลูกชายหมายเลข 3 ไม่สนิทกับแม่
อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับแม่ แม่เลี้ยงแบบปล่อยและเขาก็ไม่เข้าหาพูดคุยด้วย สอน
เพียงเรื่องไม่ให้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นกับเรื่องผู้หญิง กิจกรรมที่ทาร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหาร
นอกบ้ านกับ ไปเที่ยวต่างจังหวัดในครอบครัวและญาติเมื่อสุดสั ปดาห์ แม่จะควบคุมเพียงเรื่องให้ช่ว ย
กิจการธุรกิจของบ้านคือการส่งสินค้า ผู้วิจัยสังเกตว่าลูกชายหมายเลข 3 ไม่ค่อยพูดถึงแม่เท่าไร
(10) ลูกชายหมายเลข 4 สนิทกับพ่อและแม่
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว แม่และพ่อและตัวเขาเข้าหาพูดคุยซึ่งกันและกัน ซึ่งเขาสนิทกับแม่
มากกว่าพ่อ แม่สอนเรื่องงานบ้าน เรื่องการใช้เงิน ส่วนพ่อสอนเรื่องการใช้เงิน เรื่องการเรียน กิจกรรมที่
ทาร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน แม่ควบคุมเรื่องให้ทางานบ้าน พ่อควบคุมเรื่องการพูด
กับผู้ใหญ่ แม่ใช้วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนกับลูก จะบ่นในบางเวลา ส่วนพ่อใช้วิธีการสื่อสารแบบเพื่อนผสม
กับการสอนแบบเป็นเหตุผลกับลูก
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(11) ลูกสาวหมายเลข 1 สนิทกับพ่อและแม่
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว แม่และพ่อและตัวเธอเข้าหาพูดคุยซึ่งกันและกัน เธอสนิทกว่าแม่
มากกว่าพ่อ แม่ส อนเรื่ องสุ ขภาพและอาหารการกิน ส่ว นพ่อจะสอนเรื่องการเข้าสังคม กิจกรรมที่ทา
ร่วมกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน ชมรายการโทรทัศน์ร่วมกันและประกอบอาหารร่วมกัน
แม่ควบคุมเรื่องการใช้เงิน แม่ใช้วิธีการสื่อสารแบบบ่นเรื่องต่าง ๆ
(12) ลูกสาวหมายเลข 2 สนิทกับพ่อและแม่
อยู่ในครอบครัวเดี่ยว แม่และพ่อและตัวเธอเข้าหาพูดคุยซึ่งกันและกัน เธอสนิทกว่าแม่
มากกว่าพ่อ แม่สอนเรื่องมารยาท การปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่ พ่อสอนเรื่องการเรียนรวมถึงบ่นเรื่องการเรียน
บางครั้ ง กิจ กรรมที่ทาร่ว มกันในครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน นอนรวมในห้องเดียวกันในสุ ด
สัปดาห์ รวมถึงทาช่วยกันทาสวน แม่ควบคุมเรื่องการเรียนและการกลับบ้านเป็นเวลา แม่กับพ่อใช้วิธี
สื่อสารแบบคุยกับลูกแบบเพื่อน
(13) ลูกสาวหมายเลข 3 ไม่สนิททั้งพ่อและแม่
อยู่ในครอบครัวเดี่ยวที่พ่อกับแม่หย่ากัน แม่เป็นฝ่ายเข้าหาแต่พ่อจะไม่เข้าหาพูดคุย เธอ
จะคุ ย กั บ แม่ ม ากกว่ า พ่ อ แม่ ส อนเรื่ อ งการเข้ า สั ง คมและไม่ ใ ห้ มี แ ฟนผู้ ช าย กิ จ กรรมที่ ท าร่ ว มกั น ใน
ครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้าน และไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร แม่ควบคุมเรื่อง
การคบผู้ชาย แม่ใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้อารมณ์ ไม่บอกเหตุผล มีการพูดกระแทกกระทั้น มีการทะเลาะกับ
พ่อ เธอจึงเป็นคนที่เงียบกับแม่
(14) ลูกสาวหมายเลข 4 สนิทกับแม่
อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกับแม่ แม่และตัวเธอเข้าหาพูดคุยซึ่งกันและกัน แม่ไม่ได้สอน
อะไรเพราะให้ คิ ดเอง ท าเองทุก อย่ าง มีอบรมเรื่องไปโรงเรียนสายบางครั้ ง กิ จกรรมที่ ทาร่ ว มกั นใน
ครอบครัวคือไปทานอาหารนอกบ้านและชมภาพยนตร์ด้วยกัน แม่จะควบคุมเรื่องการเข้าสังคม คือ ไม่ให้
นอนบ้านเพื่อนและให้ลูกเปิดระบบ GPS ติดตามตัวที่โทรศัพท์มือถือ แม่ใช้วิธีสื่อสารแบบคุยกับลูกแบบพี่
น้อง (ลูกเรียกแม่ว่าพี่ได้)
5.1.2 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจานวน 14 คน พบว่ามีการใช้แอพพลิเคชัน LINE ในโทรศัพท์มือถือ
ทุกคน ผู้ที่ใช้แอพพลิเคชัน LINE มากที่สุดจานวน 6 คน คือ พ่อหมายเลข 1 พ่อหมายเลข 2 แม่หมายเลข
1 แม่หมายเลข 3 ลูกชายหมายเลข 2 และ ลูกสาวหมายเลข 1 ใช้ Facebook มากที่สุดจานวน 6 คน คือ
พ่อหมายเลข 3 แม่หมายเลข 2 ลูกชายหมายเลข 1 ลูกชายหมายเลข 3 ลูกชายหมายเลข 4 และ ลูกสาว
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หมายเลข 4 อีก 2 คน คือ ลู กสาวหมายเลข 2 ใช้ Twitter มากที่สุด และ ลูกสาวหมายเลข 3 ใช้
YouTube มากที่สุด
เรื่ อ งระยะเวลาในการใช้ สื่ อ ใหม่ จากที่ ผู้ วิ จัย ได้สั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มูล พบว่ า ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ มี
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ในระยะเวลาที่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพ่อใช้เวลาในการ
ใช้ โ ทรศั พท์ มื อถื อ เข้า ถึ งแอพพลิ เ คชั น ประมาณ 1 ชั่ ว โมง กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ เป็ น แม่ ใ ช้ เวลาในการใช้
โทรศัพท์มือถือเข้าถึงแอพพลิเคชันประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากภาระในชีวิตประจาวันของแม่จะมีน้อย
กว่าพ่อ พ่อจะออกไปทางาน ขับรถ ทากิจกรรมอย่างอื่น ส่วนแม่ทางานบ้าน รวมทั้งทางานที่มีเวลาในการ
ผ่อนคลาย จึงสามารถมีเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือได้มากกว่า ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายใช้เวลา
ในการใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึงแอพพลิเคชันประมาณ 4 ชั่วโมง และมีการทากิจกรรมอื่น ๆ ด้วย ส่วนผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นลูกสาวใช้เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึงแอพพลิเคชันแตกต่างกัน โดยลูกสาวหมายเลข 2
และ ลูกสาวหมายเลข 3 ใช้เวลากับสื่อใหม่ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง ลูกสาวหมายเลข 1 ใช้เวลากับสื่อใหม่
ประมาณ 12 ชั่วโมง และลูกสาวหมายเลข 4 ใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า น่าจะเป็น
พฤติกรรมการใช้ที่ใช้ติดตัวมากกว่า
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคนใช้แอพพลิเคชัน LINE ในลักษณะสนทนาภายใน
กลุ่มสังคมในแอพพลิเคชัน LINE (เรียกว่า กรุ๊ปไลน์) โดยผู้ให้ข้อมูลใช้สื่อใหม่เป็นสมาชิกในกรุ๊ปไลน์ของ
ครอบครัว ได้แก่ พ่อหมายเลข 1, 2 และ 3 แม่หมายเลข 1, 2 และ 3 ลูกชายหมายเลข 3 และ 4 ลูกสาว
หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ส่วนอีก 2 คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกรุ๊ปไลน์ครอบครัว คือ ลูกชายหมายเลข 1
และลูกชายหมายเลข 2
5.1.3 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นการ Add friend ในแอพพลิเคชัน LINE ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า
พ่อและแม่ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคนไม่ทราบวิธีการใช้ LINE เมื่อต้องการใช้ในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน จึงให้ลูก
ชายและลู ก สาวของผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ติ ด ตั้ ง แอพลิ เ คชัน LINE เพื่ อ การให้ ส นทนารูป แบบข้ อความผ่ า น
โทรศัพท์มือถือได้ โดยผู้ให้ข้อมูลที่เป็น กรณีนี้ ได้แก่ พ่อหมายเลข 1 , พ่อหมายเลข 2 , แม่หมายเลข 2
และแม่หมายเลข 3 ส่วนแม่หมายเลข 1 และพ่อหมายเลข 3 นั้น ไม่ต้องให้ลูกของเขาติดตั้งแอพพลิเคชัน
ให้ แม่หมายเลข 1 และพ่อหมายเลข 3 สามารถทาได้เอง โดยแม่หมายเลข 1 กล่าวว่า ลูกชายของเธอ
Add มาหาก่อน ส่วนพ่อหมายเลข 3 เป็นฝ่ายที่ Add ไปหาลูกชายของเขา ซึ่งลูกชายก็รับ Add ตามปกติ
ส่วนด้านของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลลูกชายและลูกสาวจะ Add แอด
ไปหาพ่อแม่ก่อน มากกว่าพ่อแม่ Add มาหาเอง ผู้ให้ข้อมูลที่ Add ไปหาพ่อแม่ก่อน ได้แก่ ลูกชาย
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หมายเลข 1 , ลูกชายหมายเลข 2 , ลูกชายหมายเลข 4 , ลูกสาวหมายเลข 1 และลูกสาวหมายเลข 2
ส่วนที่แม่ Add มาหาผู้ให้ข้อมูลก่อน ได้แก่ ลูกชายหมายเลข 3 และลูกสาวหมายเลข 3 สาหรับลูกสาว
หมายเลข 4 ได้กล่าวว่า เธอจาไม่ได้ว่าฝ่ายใด Add ไปหาก่อนกัน
ในเรื่องของการสนทนาผ่านสื่อใหม่ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือ ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทุกคน จึงสรุปผลการวิจัยได้ว่า การสนทนาโดยใช้สื่อใหม่กับบุคคลในครอบครัวมี
ความแตกต่างของผู้ ให้ ข้อมูลระหว่างบุคคลที่เป็นพ่อกับแม่ และ ลู กชายกับลูกสาว โดยภาพรวมของ
เนื้อหาในการสนทนาในสื่อใหม่ของพ่อกับแม่ ซึ่งเรียงลาดับจากลักษณะข้อความที่ส่งกันมากที่สุด มีดังนี้
(1) ติดต่อกับลูกเพื่อให้ลูกรายงานสถานะของตัวเองว่าขณะนี้อยู่ที่ไหน ทาอะไรเมื่ออยู่นอกบ้าน บุคคลที่มี
ลูกสาวจะนัดหมายระหว่างกันเพื่อไปรับที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ (2) ลูก ๆ จะส่งข้อความเพื่อขอ
ความช่ว ยเหลื อจากพ่อและแม่ เช่น การมารั บมาส่ งสถานที่ต่าง ๆ การไหว้ว านให้ ห าสิ่ งของในบ้า น
(3) การส่งรูปหรือภาพถ่ายต่อกัน เช่น รูปภาพเก่าให้ลูกดู ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงให้ลูกดู รวมถึงส่งรูปภาพ
สิ่งของที่ลูกอยากได้ให้พ่อแม่ดู และ (4) ส่งต่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Share) ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้
ลูกอ่าน
ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกชายและลูกสาว โดยภาพรวมของเนื้อหาในการสนทนาในสื่อใหม่
ของลูกชายและลูกสาว มีลักษณะเนื้อหาการสนทนาที่ใกล้เคียงแทบทุกคน นั่นคือการติดต่อกับพ่อหรือแม่
เพื่อรายงานสถานะของตัว เองขณะนี้อยู่ที่ไหน ทาอะไรเมื่ออยู่นอกบ้าน ในกรณีของลูกสาวบางคนมีการ
นัดหมายพ่อหรือแม่ไปรับที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ การสนทนาในเนื้อหาต่าง ๆ มี
ความแตกต่างเฉพาะเป็น รายบุคคลไป ยกตัวอย่างกรณีลูกชาย เช่น ให้ทาตามคาสั่ง สงข้อมูลต่อจาก
อินเทอร์เน็ตให้ได้อ่าน และยกตัวอย่างกรณีลูกสาว เช่น สนทนาในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ขออนุญาตไปที่ต่าง
ๆ หลังเลิกเรียน หรือแม้แต่การใช้การสนทนาแบบเห็นหน้าและเสียง (Video call)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวโดยใช้แอพพลิเคชัน LINE
ในการส่งรูปภาพหรือภาพถ่ายต่อให้กับบุคคลในครอบครัว รวมถึงการใช้ “สติ๊กเกอร์” (Sticker) ซึ่งเป็น
ภาพกราฟิกเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งมีเสียงและไม่มีเสียง เพื่อแทนความหมายเมื่อสื่อสารถึง
บุคคลในครอบครัว โดยส่งสติ๊กเกอร์ในภาพที่แทนความหมายง่าย ๆ เช่น คาทักทาย คาขอบคุณ กล่าวขอ
โทษ คาตอบตกลง คาตอบปฏิเสธ ฯลฯ
ประเด็นผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญในการสื่อสารระหว่างการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้า กับ การ
สื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อใหม่ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความสาคัญในการสื่อสารระหว่าง
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บุคคลซึ่งหน้ามากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อใหม่ เนื่องจาก (1) สนทนาซึ่งหน้ารับรู้ความรู้สึก
ได้มากกว่า (2) เสียเวลาพิมพ์ (3) สามารถสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกในบุคคลได้เต็มที่
สุ ด ท้ า ย ประเด็ น ส าคั ญ ของการวิ จั ย นี้ คื อ การใช้ สื่ อ ใหม่ กั บ บุ ค คลในครอบครั ว มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์หรือไม่ ผู้วิจัยพบว่า จากผู้ให้ข้อมูลจานวน 14 คน กล่าวว่า (1) การใช้สื่อใหม่ไม่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว จานวน 7 คน เนื่องจากสื่อใหม่ซึ่งสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นแค่
สื่อกลางหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสาหรับการสนทนา เป็นช่องทางที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อติดต่อสะดวกขึ้น อีกทั้ง
หากเจอหน้าพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ก็เท่าเดิม ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น
หรื อแย่ ลง (2) การใช้สื่ อใหม่มีผ ลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
จ านวน 6 คน เนื่ อ งจากท าให้ ส ามารถรั บ รู้ เ รื่ อ งราวของบุ ค คลในครอบครั ว เหมื อ นใกล้ ชิ ด ได้ รั บ รู้
ตลอดเวลา ทาให้รู้สึกผูกพันมากขึ้นเพราะส่งข้อความหรือรูปภาพหรือสติ๊กเกอร์ได้ตลอดเวลา สามารถ
สนทนาได้ร ะหว่า งวัน หากไม่ส ามารถสนทนาผ่ า นสายโทรศัพท์ ได้ สามารถบอกเรื่ องที่ไ ม่ส าคัญ เป็ น
ข้อความสั้น ๆ หรือรูปภาพก็ได้ และ (3) การใช้สื่อใหม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ไม่ทา
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี จานวน 1 คน เนื่องจากบุคคลในครอบครัวใช้สื่อใหม่มากกว่า ทาให้การพบปะ
พูดคุยกับบุคคลในครอบครัวลดน้อยลง
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ” ผู้วิจัย
ขออภิปรายจากผลการวิจัยที่กล่าวมา โดยนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ได้ตั้งขึ้นไว้ ดังนี้
5.2.1 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่แบบส่งข้อความ
จากผลการวิจัย ที่พบว่า บุ คคลในครอบครัว ที่เป็นผู้ให้ ข้อมูลใช้โทรศัพท์มือถือในการสนทนา
ระหว่างกันผ่านแอพพลิเคชัน LINE สอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร จิตใครครวญ (2553) ที่กล่าวว่า
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาทุกวันและวันละมากกว่า 3 ชั่วโมง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐพัฒน์ ชลวณิช (2556) ที่กล่าวว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใช้แอพพลิเคชัน LINE
เพื่อติดต่อกับครอบครัวรองจากการติดต่อกับเพื่อน รวมถึงงานวิจัยของ ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล (2554) ที่
กล่าวว่า ครอบครัวมีการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ประเภทโทรศัพท์มือถือมากที่สุด แต่จะมีความแตกต่างกับ
งานวิจัยของภาสกร จิตใคร่ครวญ ว่า บุคคลในครอบครัวที่เป็นพ่อจะใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึงเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ (รวมถึ ง แอพพลิ เคชั น LINE) วั น ละประมาณ 1 ชั่ ว โมง ผู้ วิจั ย วิ เคราะห์ ว่ า บุค คลใน
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ครอบครัวที่มีภาระหน้าที่ในครอบครัวสูงจะมีเวลาเข้าถึงสื่อใหม่มากกว่าบุคคลในครอบครัวที่มีภาระหน้ าที่
ในครอบครั วน้อย ในกรณีนี้ เช่น พ่อมีภ าระต้องทางานนอกบ้านเพื่อหาเงิน แม่ต้องดูแลบ้านโดยการ
ทางานบ้าน ลูกมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ ทาให้ระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงสื่อใหม่ได้มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องการสนทนาด้วยการส่งข้อความผ่านสื่อใหม่ จากผลการวิจัยพบว่า พ่ อแม่และลูกผู้ให้
ข้อมูลมีพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่โดยการส่งข้อความ เป็นการส่งข้อความแบบสั้น ๆ สนทนาในประเด็นที่
สามารถสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว บุคคลในครอบครัวจะไม่สนทนาในสื่อใหม่ในประเด็นที่ต้องใช้เวลาพูดคุยกัน
ยาวนาน เพราะหากต้องทาเช่นนั้น ต้องพิมพ์ข้อความที่ยาวเหยี ยดลงในโทรศัพท์มือถือ เกิดความยืดเยื้อ
รวมถึงบุคคลต้องใช้เวลาในการพิมพ์ข้อความนาน กว่าจะได้ส่งต่อยังบุคคลในครอบครัวก็ไม่ทาให้เกิด
ความทันใจกับผู้รับสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2556) ที่กล่าวว่า เยาวชนใช้
สื่อใหม่เป็นช่องทางส่งสารไปยั งพ่อ แม่ ผู้ปกครองด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น (SMS) และใช้แอพพลิเคชัน
ในการสื่อสาร ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การพิมพ์ข้อความในสื่อใหม่เพื่อส่งสารระหว่างบุคคล แม้ว่าข้อความ
จะมีขนาดยาวหรือสั้นเพียงไร บุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิ่งทดแทนการเขียนข้อความได้ ด้วยการส่ง
เป็นรูปภาพแทน หรือที่นิยมใช้ในแอพพลิเคชัน LINE คือ การส่ง “สติ๊กเกอร์” (Sticker) แทนความหมาย
เป็ น ทั้งภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว มีเสี ยงและไม่มีเสี ยง โดยสติ๊กเกอร์แทนความหมายที่ส่งกันใน LINE
สามารถแทนความหมายจากภาพได้หลากหลายความหมาย เช่น การทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ดีใจ เสียใจ
โกรธ ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของอวยพร พานิช และ ทัศนีย์ ดาเกิงศักดิ์ (2557) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้
แอพพลิเคชัน LINE มีวัตถุประสงค์ในการใช้สติ๊กเกอร์เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์
ในผลการวิจัยที่พบว่า บุคคลในครอบครัวที่กล่าวว่าการใช้สื่อใหม่มีผลต่ อความสัมพันธ์กับบุคคล
ในครอบครัว ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี จานวน 6 คน มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติ๊กเกอร์ คือ การส่ง
สติ๊กเกอร์ทาง LINE สามารถแทนความหมายได้ ทาให้รู้สึกผูกพันเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฐพัฒน์ ชลวณิช (2556) ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุดว่า LINE ช่วยสร้าง
สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลที่ดี
ในขณะเดียวกัน ในเรื่องเนื้อหาเมื่อสนทนาภายในครอบครัว ผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
พ่อหรือแม่ติดต่อกับลูกเพื่อให้ลูกรายงานสถานะของตัวเองว่าขณะนี้อยู่ที่ไหน ทาอะไรเมื่ออยู่นอกบ้าน
บุคคลที่มีลูกสาวจะนัดหมายระหว่างกันเพื่อไปรับที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง การที่ลูก ๆ จะส่ง
ข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือจากพ่อและแม่ เช่น การมารับมาส่ งสถานที่ต่าง ๆ การไหว้วานให้ห า
สิ่งของในบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัสรา พงษ์สุขเวชกุ ล (2554) ที่กล่าวว่า การสื่อสารประจาวัน
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ของสมาชิกครอบครัวเป็นทั้งแบบเห็นหน้าค่าตาและแบบผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
ด้วยวิธีการพูดคุยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นัดหมาย รวมถึงการขอความช่วยเหลือระหว่างกัน
5.2.2 การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้า
จากผลการวิจั ย ที่พบว่า ผู้ ให้ ข้อมูล ทุกคนให้ ความสาคัญในการสื่ อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้า
มากกว่ า การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลโดยใช้ สื่ อ ใหม่ นั่ น คื อ ใช้ วิ ธี คุ ย กั น ต่ อ หน้ า มากกว่ า คุ ย ผ่ า น LINE
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของภั ส รา พงษ์ สุ ข เวชกุ ล (2554) ที่ ก ล่ า วว่ า สมาชิ ก ในครอบครั ว ยั ง คงให้
ความสาคัญกับการพูดคุยหรือการมีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตา เนื่องจากในผลการวิจัยที่พบว่า การ
สนทนาซึ่งหน้ารับรู้ความรู้สึกได้มากกว่า รวมถึงสามารถสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกในบุคคลได้เต็มที่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Owen Hargie (2011) ที่กล่าวว่า อวัจนภาษาเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกับวัจนภาษา
เพื่อให้การสื่อสารมีความหมายมากขึ้น อวัจนภาษาถูกใช้ในตัวบุคคลเพื่อแสดงออกถึงทัศนคติ อารมณ์
และความรู้สึ กร่วมกับการสนทนาหรือบริบทการสื่อสารที่มีความหมาย เช่น การแต่งกาย พื้นที่ เวลา
สภาพแวดล้อม ความเงียบ ฯลฯ ซึ่งทาให้บุคคลเกิดความเชื่อถือที่มากขึ้น ทาให้เกิดอรรถรสในการสื่อสาร
รวมทั้งทาให้ผู้สื่อสารมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใช้อวัจนภาษาประกอบการสื่อสาร
จากที่กล่ าวว่า อวัจนภาษาถูกใช้ในตัวบุคคลเพื่อแสดงออกถึงทัศนคติ อารมณ์และความรู้สึ ก
ร่วมกับการสนทนาหรือบริบทการสื่อสารที่มีความหมาย ประกอบกับผลการวิจัย ทาให้ค้นพบว่า บุคคลใน
ครอบครั ว จะสนทนากับ ซึ่ง หน้ า เพราะจะได้ รับ รู้ค วามหมายที่บุ คคลต้ องการสื่ อ สารผ่ านวัจ นภาษา
และอวัจนภาษา ที่บุคคลผู้รับสารสามารถสัมผัสได้ผ่านผัสสะทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็นกิริยาการกระทา
การได้ยินน้าเสียงเพื่อสื่อความหมาย การได้กลิ่นของคู่สนทนา การลิ้มรสทางปาก (ที่กระทากับบุคคล เช่น
การหอม การจูบ) และการสัมผัสระหว่างบุคคล (เช่น การจับมือ การลูบหัว การโอบไหล่ ฯลฯ) ซึ่งการรับรู้
การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้า จะรับรู้ความหมายของการสื่อสารได้มากกว่าสื่อใหม่ที่รับรู้แค่ก ารใช้
สายตาอ่านข้อความหรือเห็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการที่หูได้ยินเสียงสติ๊กเกอร์เคลื่อนไหวทางแอพ
พลิเคชัน LINE
ดังนั้น การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งหน้าของบุคคลในครอบครัว หากแทนบุคคลภายในครอบครัว
ในฐานะผู้ส่งสาร จะสามารถนาเสนอความต้องการได้เต็มที่ผ่านการกระทา อากัปกิริยา การแสดงออก
เชิงอวัจนภาษาของผู้พูด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลในครอบครัวว่า
สามารถเข้าใจวัจนภาษาและอวัจนภาษาของบุคคลในครอบครัวร่วมกันหรือไม่ ผู้วิจัยเสนอความคิดเห็นว่า
การที่บุคคลในครอบครัวจะรับรู้ความหมายร่วมกันได้ ต้องเกิดจากการกระทาให้ผู้รับสารในครอบครัว
ได้รับรู้ผ่านผัสสะทั้ง 5 รวมไปถึงหากบุคคลในครอบครัวไม่เข้าใจความหมายของการกระทา อากัปกิริยาที่
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ต้ อ งการสื่ อ สารไป ผู้ ส่ ง สารในครอบครั ว อาจต้ อ งอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ สารในครอบครั ว รั บ รู้
ความหมายสาเร็จ ตัวอย่างเช่น พ่อบอกลูกว่าจะช่วยสอนการบ้านเพื่อให้ลูกได้ทาเสร็จเร็วและไม่เครียด
แม่บอกลูกว่าขอให้ไปซึ่งของให้เพราะแม่ทางานอยู่ไม่สะดวก ลูกอยากให้พ่อซื้อของให้เพราะเหตุผลต่าง ๆ
เป็นต้น
5.2.3 สื่อใหม่ในฐานะเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์
จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคคลในครอบครัวที่เป็นพ่อหรือแม่บางคนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีการ
สื่ อ สารได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว นั่ น คื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล บางคนต้ อ งให้ ลู ก ช่ ว ยลงแอพพลิ เ คชั น LINE ใน
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการ Add friend คือการเพิ่มผู้ติดต่อใน LINE ในโทรศัพท์มือถือ ผู้วิจัยเสนอความ
คิดเห็นว่า สื่อใหม่อาจเป็ นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดี เพราะหากสังเกตจากกรณีนี้
ผู้ใหญ่จะให้เด็กช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบัน (บริบทปี พ.ศ. 2560) มี
ทักษะจากการเติบโตในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีการสื่อสารถูกใช้ในชีวิตประจาวัน เด็กจะเติบโตกั บเครื่องมือ
สื่อสารที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่ผู้ใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจาวันนั้นผ่านพ้นช่วงวัยกลางคน
ไปแล้ว ผู้ใหญ่จึงไม่มีทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีกว่าเด็กยุคปัจจุบัน ทาให้ผู้ใหญ่ต้องพึ่งพา
เด็กในการช่วยเหลือการใช้สื่อใหม่ ทาให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในทางอ้อม ผู้ใหญ่จะ
มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงลูกหลานได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน เด็กที่ช่วยเหลือเรื่องสื่อใหม่กับผู้ใหญ่
ในครอบครัว เด็กจะเห็นคุณค่าของตัวเอง ว่าสามารถช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้ ทาให้เด็กได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใหญ่ เก็บความใกล้ชิดขึ้นได้เพราะมีสื่อใหม่เป็นตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ขณะเดียวกัน ในเรื่องการใช้สื่อใหม่ ในการสนทนาผ่านแอพพลิเคชัน LINE จากการวิจัยที่พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลมีเหตุผลในการใช้แอพพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนั่นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ ตจาก
คลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ก็ใช้สัญญาณ Wi-Fi ในการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า
เนื่องจากปั จจั ยด้านค่าใช้จ่ ายในการเข้าถึงช่องทางการสื่ อสารจาก LINE มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้
โทรศัพท์มือถือในลั กษณะการโทรเข้าออกสาย สอดคล้องกับงานวิจั ยของอวยพร พานิช และ ทัศนีย์
ดาเกิงศักดิ์ (2557) ที่กล่าวว่า จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า กิจกรรมที่ทาบ่อยมากที่สุด คือ การแชท
(Chat) โดยใช้แอพพลิเคชัน LINE ผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการสนทนาทาง
สัญญาณโทรศัพท์ รวมถึงการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
จากที่ก ล่ าวมาในเรื่ องสื่ อใหม่ จะเห็ นว่ า จากผลการวิจัยและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้ อง ทาให้ รู้ว่ า
ลักษณะของการสื่อสารในแอพพลิเคชัน LINE มีทั้งการส่งข้อความ ส่งรูปภาพหรือภาพถ่าย ส่งสติ๊กเกอร์
LINE หรือแม้แต่การใช้ Video call ระหว่างบุคคลภายในครอบครัว ไม่ว่าจะใช้ในเวลาหลังเลิกเรียน หรือ
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ในวันหยุด หรือเวลากลางคืน ก็สามารถกระทาได้ หากบุคคลภายในครอบครัวมีเครื่องมือสื่อสาร นั่นคือ
โทรศัพท์มือถือ สิ่งนี้เองจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบุคคลในครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ
Autumn Edwards et al (2013) ที่กล่าวว่า สื่อใหม่มีลักษณะการส่งข้อมูลข่าวสารโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นตัวกลาง (CMC) ที่เข้ารหัสและถอดรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารระหว่างบุคคล
ในลักษณะ (1) ข้อความ (2) ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และ (3) เสียงประกอบ รวมไปถึงผู้ใช้สื่อใหม่
สามารถแสดงลั กษณะเป็ น ปั จ เจกได้ สู ง และมี ผ ลต่อ ปั จ เจกในเรื่ อ งของเวลาและพื้น ที่ เนื่ องจากใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้ สาย (ผ่ านเครือข่ายสัญญาณไร้สาย หรือ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ) จึงลด
ข้อจากัดเรื่องเวลาและพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลและรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้
5.3 ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยขอแบ่งเป็นสองส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
และ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้ อ เสนอแนะข้ อ แรก คื อ การแนะน าแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ ใ ช้ สื่ อ ใหม่ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น จาก
ผลการวิจัยที่กล่าวมา ทาให้พบว่า แอพพลิเคชัน LINE เป็นแอพพลิเคชันที่สามารถสร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวได้จริง แต่ผู้ปกครองหรือเยาวชนทั่วไปอาจไม่ทราบข้อดีของมัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอว่า
ผู้ปกครองหรือเยาวชนที่ใช้โทรศั พท์มือถือในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว ควรใช้สื่อใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสื่อสารกับบุคคลภายในครอบครัว แต่มี
เวลาไม่มากนัก สามารถใช้รูปภาพหรือสติ๊กเกอร์ ส่งแทนความหมายได้ หรือใช้ Video call ก็ได้
ข้อเสนอแนะต่อมา คือ ประชาชนทั่วไปที่ใช้สื่อใหม่ในชีวิตประจาวัน ไม่จาเป็นต้องใช้แอพพลิเค
ชัน LINE ในการสื่อสารภายในครอบครัวเสมอไป แต่อาจใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงบุคคลภายในครอบครัวได้ เช่น Messenger ของ Facebook, Skype , BeeTalk ฯลฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติเหมือนแอพพลิเคชัน LINE ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ปกครองที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับบุตรหลาน
จาเป็นต้องศึกษาว่าบุตรหลานของผู้ปกครองใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถืออะไร นั่นก็เพื่อเป็นการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สื่ อใหม่ของผู้ ป กครองที่ศึกษากับบุตรหลาน เพื่อให้ ผู้ ปกครองเข้าถึงบุตรหลานและ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผ่านสื่อใหม่ได้
ข้อเสนอแนะต่อมา คือ ประชาชนทั่ว ไปที่ใช้สื่ อใหม่ในชีวิตประจาวัน อาจไม่เข้าใจหรืออาจ
มองข้ า มได้ ว่ า สื่ อ ใหม่ บ นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว ได้ ดั ง นั้ น
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ภาครั ฐ ส่ ว นงานราชการที่ ดู แ ลเรื่ อ งครั ว เรื อ น
โรงพยาบาลสุขภาพจิต หรือ องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร สามารถนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ต่อในรูปแบบการ
จัดสัมมนา หรือสามารถเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ โดยการให้ความรู้ วิธีการสื่อสารและเสนอผลของการใช้
สื่ อ ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเห็ น คุ ณ ค่ า ของสื่ อ ใหม่ บ น
โทรศัพท์มือถือในฐานะเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
จะเห็นว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลทั้งผู้ปกครองและเยาวชน ด้วยข้อจากัดเรื่องช่วงเวลาในการทาวิจัย จึงได้รับข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์
ในจานวนที่ปรากฏ ทั้งนี้ การวิจัยหัวข้อนี้ยังจาเป็นต้องต่อยอดเพื่อพิสูจน์ข้อมูลที่ได้เก็บไว้ ซึ่งต้องอธิบาย
เพิ่ม ดังนี้
ข้อเสนอแนะแรก จาเป็นต้องเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยการสารวจ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งผู้ปกครองและเยาวชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อเสนอแนะที่สอง จาเป็นต้องเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากขึ้น
จากข้อเสนอแนะทั้งสองข้อ หากดาเนินการวิจัยร่วมกันแบบงานวิจัยแบบผสม คือ มีระเบียบวิธี
วิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน จะสามารถทาให้การวิจัยได้เห็นข้อค้นพบที่สามารถพิสูจน์
เรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งต่อไป อาจดาเนินการระเบียบวิธีวิจัย โดยการเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง อาจ
เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นพ่อ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นแม่ ครอบครัวขยายเพื่อหาพฤติกรรมการใช้
สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมถึง การศึกษาลักษณะการใช้สื่อใหม่ใ นรูปแบบอื่น ๆ
เช่น Facebook , Skype หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้รับความนิยมและเป็นกระแสสังคม
ในอนาคต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถ
พัฒนาเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย
เรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว”
โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของบุคคลในครอบครัว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
เยาวชนที่ใช้สื่อใหม่
 เพศชาย  เพศหญิง
อายุ......................ปี
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่......................
มีพี่น้อง......................คน
เป็นลูกคนที่......................
ผู้ปกครองที่ใช้สื่อใหม่  พ่อ
 แม่
อายุ......................ปี
อาชีพ......................................................................................
มีลูก......................คน
ผู้ชาย......................คน

ผู้หญิง......................คน

คาถาม
1. พฤติกรรมการสื่อสารโดยทั่วไปกับบุคคลในครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์
2. พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของผู้ให้สัมภาษณ์
3. พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวและการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของ
ผู้ให้สัมภาษณ์
ขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน
อาจารย์สิทธา อุปนิกขิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่งและสถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่

นายสิทธา อุปนิกขิต
5 ตุลาคม พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร
ระดั บปริ ญญาตรีใ นปี พ.ศ. 2550 สาขาวิช าการสื่ อสารบู รณาการ
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จบการศึกษาระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชานิเทศศาสตร
พัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
อาจารย์ พิ เ ศษ คณะสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “สถานภาพของสื่ อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี” เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2557

