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เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัว
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภัสรา	พงษ์สุขเวชกุล*

ความคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	(1)	ประเภทของเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่สมาชิกใช้ใน

ครอบครัว	 (2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว	 (3)	 การใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ในครอบครัว	และ	(4)	ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่	โดยใช้วิธีการสำารวจ

โดยแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกครอบครัวเดี่ยวในเขต

กรุงเทพมหานคร	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	และกลุ่มเด็กและเยาวชน	

อายุระหว่าง	11-18	ปี	หรือที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา	

ผลการศึกษาพบว่า

•	 ครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ประเภทโทรศัพท์มือถือมาก

ที่สุด	-	รองลงมาได้แก่คอมพิวเตอร์พีซี	โทรศัพท์คอมพิวเตอร์	และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	ตาม

ลำาดับ	

•	 การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่นั้นพ่อแม่ให้ความสำาคัญกับปัจจัยภายในด้านความจำาเป็นในการ

ดำาเนินชีวิตของครอบครัวและความต้องการทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึก

ของสมาชิกครอบครัว	เช่น	การติดต่อพูดคุย	การแจ้งข้อมูลข่าวสาร	การนัดหมาย	การค้นหา

ข้อมูลข่าวสาร	 ความปลอดภัย	 เป็นต้น	 ขณะที่เด็กและเยาวชนให้ความสำาคัญกับคุณสมบัติ

ของเทคโนโลยีสื่อใหม่ทางด้านความบันเทิงเช่น	 การดูหนัง-ฟังเพลง	 การเล่นเกมออนไลน์	

เป็นต้น

•	 การสื่อสารประจำาวันของสมาชิกครอบครัวเป็นทั้งแบบเห็นหน้าค่าตาและแบบผ่าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ		 ด้วยวิธีการพูดคุย	 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร	นัด

หมาย	 ขอความช่วยเหลือเป็นต้น	 โดยการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัวจะอยู่ภายใต้กฎ

ระเบียบแบบแผนของพ่อแม่	เช่น	การให้เด็กและเยาวชนรับผิดชอบค่าโทรศัพท์ของตนเอง	

*ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล :		 อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตศรีราชา

ปีที่	11	ฉบับที่	12



นิเทศสยามปริทัศน์		 	

20

การกำาหนดวันเวลาการใช้คอมพิวเตอร	์

เป็นต้น	

•	 การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางด้าน

การสื่อสารพบว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่ไม่

ก่อให้เกิดการสื่อสารในครอบครัวที่

เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกครอบครัวยัง

คงให้ความสำาคัญกับการพูดคุย	หรือ

การปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตา	

อย่างไรก็ดี	 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

สื่อใหม่ช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 เกิดการดูแลความ

ปลอดภัยต่อกัน	 และเกิดความสะดวก

สบายในการดำาเนินชีวิต	 รวมทั้ง	 ผลก

ระทบอื่นๆ	ได้แก่	ทางด้านสุขภาพ	ทาง

ด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	 ทางด้านการ

เรียน	และทางด้านความรู้สึก	

คำาสำาคัญ:	 เทคโนโลยีสื่อใหม่	 |	 การใช้

เทคโนโลยีในครอบครัว

ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	study	were	to	

study.

•	 Types	 of	 new	 media	 technologies	

which	members	used	in	families.

•	 Factors	in	using	the	new	media	tech-

nologies	in	the	families.	

•	 Domestication	 of	 the	 new	 media	

technologies	in	the	families.

•	 Effects	from	communication	through	

the	new	media	technologies.	

	 The	surveys	and	interviews	were	

undertaken	with	samples	were	members	of	

nuclear	 families	 in	 Bangkok	Metropolitan.	

They	were	divided	into	two	groups:	parents

and	youths	aged	11-18	years	or	in	high

school	 level.	The	 results	showed	 the	new	

media	technologies	which	family	members		

used	mostly		were		mobilephones,	followed	

computers,	 mobilephone	 and	 notebooks.		

For	 the	 factors	 in	 using	 the	 new	 media	

technologies,	parents	primarily	emphasized	

on	necessities	to		lives		emotional		needs		

the	 family	 members	 daily	 communication

message,		appointing,	information	seeking,	

safety,	etc.	

	 The			youths			emphasized		on	

entertain	from	the	new	media		techno

such	as	watching	movies,	listening	to	mu-

sic,	playing	online	games,	etc.		Communi-

cation	in	the	families	was	through	face-to-

face	along	with	the	new	media	technologies	

especially	 direct	 talking	 on	 the	 mobile	

phones	with	 purposes	 of	 informing	mes-

sages,	 making	 appointments,	 asking	 for	

help,	 etc.	 	 The	 usage	 of	 the	 new	 media	

technologies	was	under	the	parents’	rules	

and	regulations.		For	examples,	the	youths	

were	responsible	for	their	calling	expenses.		

They	were	restricted	to	use	the	computers	

on	certain	days	and	times.		For	the	effects,	

the	 study	 showed	 that	 the	 usage	 of	 the	

new	media	technologies	didn’t	result	to	an	

increase	in	the	family	communication	since	

members	still	gave	significance	to	face	-	to	

-	face	communication	or	interactions.		

	 However,	technology-mediated	

communication	 	 resulted	 	 to	 	 relations	

between	 the	 family	 members	 and	 also	

brought	safety	securities	and	convenience	

to	lives	of	the	family	members.		The	study	

also	found	other	effects	relating	to	health,	

increased	expenses,	learning,	and	feelings.				
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บทนำา  

	 “สถาบันครอบครัว”	จัดเป็นรากฐาน

สำาคัญของโครงสร้างทางสังคมที่ทำาหน้าที่เป็น

เบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะให้

กับสมาชิกครอบครัว	และให้ความรู้	อบรมสั่ง

สอน	หรือขัดเกลาสมาชิกครอบครัว	ตลอด

ทั้งถ่ายโยงค่านิยม	ความรู้สึกนึกคิด	ทัศนคติ	

ความเชื่อและวัฒนธรรมการดำาเนินชีวิตให้

กับสมาชิกครอบครัวเพื่อสมาชิกครอบครัว

ได้เรียนรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมและ

บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคม	โดยการ

ทำาหน้าที่ของสถาบันครอบครัวจำาต้องอาศัย		

‘การสื่อสาร’	ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือหลักใน

การสื่อความหมาย	 การแสดงออก	 การสร้าง

ความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก

ในครอบครัว	

	 จากที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ	หากเกิดการเปลี่ยนแปลงกับส่วนใด

ส่วนหนึ่งของสังคม	จะส่งผลให้ส่วนอื่นต้อง

เปลี่ยนแปลงตามเฉกเช่นความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของอุปกรณ์

และระบบทางการสื่อสารจนนำามาสู่การเกิด

เทคโนโลยีสื่อใหม่อย่างเช่น	โทรศัพท์มือถือ	

คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	ทำาให้การ

ติดต่อสื่อสารปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้นและมากกว่าการพูดคุย	เช่น	การ

รับ-ส่งข้อความ	 การรับ-ส่งอีเมล์	 เป็นต้น	

ขณะเดียวกัน	ยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจ	ซึ่งส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของ

ครอบครัวปัจจุบันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของลักษณะครอบครัวไทย	แต่เดิมส่วนใหญ่จะ

เป็นครอบครัวขยาย	ประกอบด้วยพ่อ	แม่	ลูก	

ปู่	ย่า	ตา	ยาย	หรือญาติพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกัน	

สมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดผูกพันกัน

คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกัน	และให้คำาปรึกษาต่อ

กัน	แต่ด้วยเหตุผลหรือความจำาเป็นทางสังคม

เศรษฐกิจ	

	 ความเสื่อมทรามของสังคมและการ

เกิดกระแสบริโภคนิยม		เกิดครอบครัวเดี่ยว

มากขึ้น	ประกอบด้วย	พ่อ	แม่	ลูก	อาศัยอยู่ร่วม

กันเท่านั้น	ซึ่งข้อมูลจากสำานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว	กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ชี้ให้เห็นถึงอัตรา

ของครอบครัวเดี่ยวในปี	 พ.ศ.	 2545	 ที่เพิ่ม

ขึ้นถึงร้อยละ	 55.5	 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง2	อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจส่งผลให้ผู้เป็นพ่อแม่ทั้งสองคนต้อง

ออกไปทำางานนอกบ้านเพื่อหารายได้ที่เพียง

พอต่อการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว	 ซึ่งภาย

ใต้สภาวะการณ์เช่นนี้	ทำาให้สมาชิกครอบครัว

เกิดการพูดคุยหรือใช้เวลาร่วมกันน้อยลง	

จนอาจนำามาสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่

ลดลงตามด้วยคุณสมบัติทางด้านต่างๆของ

เทคโนโลยีสื่อใหม่	 อันได้แก่	 ความสะดวกพก

พา	 ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารได้ทุกที่

ทุกเวลา	 การท่องอินเทอร์เน็ต	 ความบันเทิง	

เป็นต้น	

 

	 เทคโนโลยีสื่อใหม่จึงถูกแพร่กระจาย

ไปยังครัวเรือนเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งการสำารวจ

ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2547-2551	พบอัตราการ

แพร่กระจายของ เทคโนโลยีสื่ อ ใหม่ ใน

ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นคือ	คอมพิวเตอร์จากเดิม	

11.7	 เครื่อง	 เพิ่มขึ้นเป็น	 24.8	 เครื่องต่อ	

100	ครัวเรือน	และอินเทอร์เน็ตจากเดิม	5.7	

เพิ่มขึ้นเป็น	8.6	ต่อ	100	ครัวเรือน	ประกอบ
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กับ	 การสำารวจประชากรไทยประมาณ	 60.3	

ล้านคน	 พบอัตราผู้ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่เพิ่ม

ขึ้น	 คือ	 คอมพิวเตอร์จากเดิม	 12.54	 ล้าน

คน	เพิ่มขึ้นเป็น	16.99	ล้านคน	อินเทอร์เน็ต

จากเดิม	 6.97	 ล้านคน	 เพิ่มขึ้นเป็น	 10.96	

ล้านคน	 และโทรศัพท์มือถือจากเดิม	 16.54	

ล้านคน	เพิ่มขึ้นเป็น	31.86	ล้านคน	โดยผู้ใช้

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน	 อายุระหว่าง	

6-24	 ปี	 และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ภาคกลาง3	 แม้ว่าการแพร่กระจายดังกล่าวจะ

ส่งผลให้เทคโนโลยีสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทอยู่

ในครัวเรือนไทย	 โดยช่วยให้การดำาเนินชีวิต

ของครอบครัวและการติดต่อสื่อสารระหว่าง

สมาชิกครอบครัวมีความสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น	แต่นักวิชาการได้ชี้ให้ตระหนัก

ถึงผลเสียของเทคโนโลยีสื่อใหม่ด้วยเช่นกัน	

กล่าวคือ	ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัวอันเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนหัน

มาให้ความสนใจและใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยี

สื่อใหม่มากกว่าพ่อแม่4 

	 Boethius	 และ	 Reimer	 [อ้างถึงใน5]    

ชี้สาเหตุของช่องว่างว่าเกิดจากความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลทางด้านต่างๆ	 เช่นอายุ	 การ

ศึกษา	ความสนใจ	เป็นต้น	เนื่องมาจากความ

แตกต่างของยุคสมัย(Generation	Difference)	

เฉกเช่นยุคดิจิตอลที่เด็กและเยาวชนจะถูก

เลี้ยงดูและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเทคโนโลยี

สื่อใหม่	เด็กและเยาวชนจึงมีความรู้ความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่และใช้

เวลาอยู่กับเทคโนโลยีสื่อใหม่มากกว่าพ่อแม่

อย่างไรก็ดี	 van	 der	 Voort,	 Nikken,	 and	

van	 Lil	 (1992)	 เห็นว่าผู้เป็นพ่อแม่ไม่ควร

มองข้ามหรือละเลยช่องว่างที่ เกิดขึ้น	แต่

ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่กับเด็กและเยาวชน	ตลอดจนควบคุม

และดูแลให้ เด็ก	และเยาวชนสามารถใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่อย่างเหมาะสมสอดคล้อง

กับ	 Kundanis6	Siverblatt	 (1995)	 [อ้าง

ถึงใน6]	ซึ่งชี้ถึงวิธีการอุดช่องว่างที่ เกิดขึ้น

ว่าผู้ เป็นพ่อแม่ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ให้เท่าทันลูก	 “การเรียนรู้	

ให้เท่าทัน”นั้น	นอกจากจะหมายถึงพ่อแม่ต้อง

เรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองในการควบคุมให้เด็กและเยาวชนใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ให้เหมาะสมแล้ว	 พ่อแม่ยัง

ต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ของเด็กและเยาวชนและเรียนรู้ที่จะเข้าไป

พูดคุยและมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่กับเด็กและเยาวชนควบคู่กัน	จากที่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

ทำาให้เทคโนโลยีสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทต่อ

วิถีการดำาเนินชีวิตของครอบครัวไทยในสังคม

ปัจจุบันให้ต้องเปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้นการวิจัย

ครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการที่ก่อ

ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว

และที่นำามาสู่การเกิดผลกระทบทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย

•	 เพื่อทราบถึงประเภทของเทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ที่สมาชิกใช้ในครอบครัว

•	 เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการใช้

เ ทค โน โลยี สื่ อ ใ หม่ ใ นครอบครั ว

•	 เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ของ

สมาชิกในการสื่อสารในครอบครัว

3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก การวิจัย

•	 เพื่ อบุคคลได้ เรี ยนรู้ ถึ งสภาพการ

สื่อสารในครอบครัวผ่านเทคโนโลยีสื่อ

ใหม่	 ก่อนนำาเทคโนโลยีสื่อใหม่มาใช้ใน

ครอบครัวของตนเอง
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•	 เพื่ อ สมาชิ กครอบครั วที่ มี ก า ร ใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่อยู่แล้วได้นำาผลการ

ศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับ

เปลี่ยนวิธีการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว	เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจกัน

มากยิ่งขึ้น

•	 เพื่อนำาผลการศึกษามาเป็นแนวทาง

ในการกำาหนดหรือพยากรณ์บทบาท

ของเทคโนโลยีสื่อใหม่ต่อการสื่อสารใน

ครอบครัวในอนาคต

4) อุปกรณ ์ วิธีการดำาเนินงานวิจัย

•	 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้มุ่ งศึกษาสมาชิกใน

ครอบครั ว เดี่ ย วที่ อาศั ย ในเขตกรุ ง เทพ

มหานครและมีการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่อยู่

ในครัวเรือน	ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	 	กลุ่มคือ	 (1)	

กลุ่มพ่อแม่-ผู้ปกครอง	(2)	กลุ่มเด็ก-เยาวชน	

อายุ11-18	 ปีหรือที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา

•	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

(1)	แบบสอบถามแบ่งเป็น	4		ส่วนคือ

การเปิดรับเทคโนโลยีสื่อใหม่	ในครอบครัว

ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่	ในครอบครัว

การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว	แบ่ง

ออกเป็นประเด็นต่างๆคือ

•	 การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

•	 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่

•	 กฎระเบียบแบบแผนการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่	

•	 ปัญหาและอุปสรรค	ในการสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่การแก้ไขปัญหาหรือ

อุปสรรคในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

สื่อใหม่

•	 ผลการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่

	(2)	แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง

(Structured	Interview)เก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตประจำาวันและการใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว

 

•	 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

(1)การวิจัยเชิงสำารวจโดยแจกแบบ

สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ ง เป็นสมาชิก

ครอบครัวเดี่ยว	ประกอบด้วยพ่อแม่หรือผู้

ปกครองจำานวน	 202	 คน	 เด็กและเยาวชน	

อายุระหว่าง	11-18	ปี	หรือที่กำาลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจำานวน	201	คน

(2)	สัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง

แบบวิธีแบบบอกต่อ	หรือ	Snowball	Sampling	

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือครอบครัวเดี่ยวจำานวน	

15	ครอบครัว		ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัว

เดี่ยวจำานวน	 35	 คน	 แบ่งออกเป็นพ่อแม่	

จำานวน	 15	 คน	 และเด็กและเยาวชน	 อายุ

ระหว่าง	11-18	ปี	หรือที่กำาลังศึกษาในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาจำานวน	20	คน

•	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ผลการศึกษา

เชิงคุณภาพมาขยายผลการศึกษาเชิง

ปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

•	 ทฤษฎีที่ ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้ทฤษฎี	

แนวคิด	ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดกลุ่มเทคโนโลยี เป็นตัวกำาหนด	

(Technological	Determinism)

แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคล	

(Interpersonal	Communication)

แนวคิดการสื่ อสารผ่ านคอมพิ ว เตอร์ 	

(Computer-mediated	Communication)

แนวคิดการสื่อสารในครอบครัว	

(Family	Communication)

เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
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แนวคิดการใช้เทคโนโลยี

ในชีวิตประจำาวัน	

(Domestication	of	Technology)

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อใหม่	

(New	Media	Exposure)

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อใหม่	

(Effects	of	New	Media)	

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

5)  สรุปผลการวิจัย

	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำามา

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาเป็น	 3	 ส่วน	

ดังนี้

	 5.1	การเปิดรับเทคโนโลยีสื่อใหม่

ในครอบครัวส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีสื่อใหม่	

ประมาณ	4-6	เครื่อง	หรือมีสัดส่วนอยู่ที่	1	คน

ต่อ	1	เครื่อง	 และประเภทของเทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ที่ครอบครัวเปิดรับมากที่สุดคือโทรศัพท์

มือถือและคอมพิวเตอร์พีซี	รองลงมาได้แก่	

โทรศัพท์คอมพิวเตอร์	เช่น	พีดีเอโฟน,	ปาล์ม

โฟน,	พ๊อคเก็ตพีซี โฟน,สมาร์ทโฟนและ

โน้ตบุ๊ค

	 เนื่องจากสภาพสังคมที่เสื่อมทราม

ที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงหรือยั่วยุ	ประกอบกับ

ผู้เป็นพ่อแม่ต้องออกไปทำางานขณะที่ลูกต้อง

เดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยตัวเอง	จึงเป็น

เหตุให้พ่อแม่เห็นความจำาเป็นซื้อเทคโนโลยี

สื่อใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเพื่อให้

สมาชิกครอบครัวได้ใช้ติดต่อสื่อสารถึงกัน

โดยเฉพาะเหตุเร่งด่วน	อีกทั้งเนื่องจากเด็ก

และเยาวชนอยู่ในวัยกำาลังติดเพื่อนชอบทำา

อะไรหรือไปไหนมาไหนตามเพื่อน	และอยาก

เรียนรู้หรือลองสิ่งใหม่	 จึงเป็นเหตุให้เด็กและ

เยาวชนอยากมีเทคโนโลยีสื่อใหม่ทั้งโทรศัพท์

มือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ติดต่อพูดคุยกับ

เพื่อนและเพื่อหาความบันเทิงส่วนเทคโนโลยี

สื่อใหม่ประเภทโทรศัพท์มือถือ	ผลการศึกษา

พบว่าสมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์

มือถือใช้ส่วนตัวคนละ	1	 เครื่อง	 โดยพ่อแม่จะ

ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นธรรมดาเพียงเพื่อการ

พูดคุย	ขณะที่เด็กและเยาวชนจะใช้โทรศัพท์

คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อพูดคุยทั้งโดยตรง

และทางออนไลน์รวมทั้งการรับส่งข้อมูล	การ

ท่องอินเทอร์เน็ต	การดูหนังฟังเพลง	ส่วน

เทคโนโลยีสื่อใหม่ประเภทคอมพิวเตอร์	

	 ผลการศึกษาพบว่าในครัวเรือนส่วน

ใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์พีซีจำานวน	1	เครื่อง	

ซึ่ งถูกจัดวางไว้ที่บริ เวณชั้นล่างของบ้าน	

เช่น	 ห้องนั่งเล่น	 ห้องทำางาน	 ห้องโถง	 ส่วน

กลางของบ้าน	 บริเวณทางขึ้น-ลงบันไดบ้าน	

เป็นต้น	ทั้งนี้พ่อแม่เห็นว่าบริเวณดังกล่าว

เหมาะแก่การระบายถ่ายเทของอากาศ	และ

พ่อแม่สามารถคอยควบคุมดูแลให้เด็กและ

เยาวชนใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม	 ส่วน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	 ผลการศึกษาพบว่ามีอยู่

ในครัวเรือนค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะเป็น

พ่อแม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเนื่องจากก่อให้

เกิดความสะดวกสบายในการพกพาระหว่างที่

ทำางานกับที่บ้าน	

	 5.2	ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่

ในครอบครัว	ผลการศึกษาพบว่าพ่อแม่มี

บทบาทหลักในการตัดสินใจถึงความจำาเป็น

หรือความเหมาะสมของเทคโนโลยีสื่อใหม่

โดยให้ความสำาคัญกับปัจจัยภายในมากกว่า

ปัจจัยภายนอกคือปัจจัยด้านความจำาเป็นใน

การดำาเนินชีวิตของครอบครัวและความ

ต้องการทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความ

รู้สึกของสมาชิกครอบครัวได้แก่	การติดต่อพูด

คุยเพื่อการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน	

การแจ้งข้อมูลข่าวสาร	และการนัดหมาย

เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
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	 การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการทำางาน

และการควบคุมดูแลสมาชิกครอบครัว	ขณะที่

เด็กและเยาวชนให้ความสำาคัญกับคุณสมบัติ

ของเทคโนโลยีสื่อใหม่ทางด้านความบันเทิง	

เช่น	 การดูหนัง	 การฟังเพลง	 การเล่นเกม

ออนไลน์	เป็นต้น	โดยการดำาเนินชีวิตประจำา

วันของครอบครัว	พ่อแม่ส่วนใหญ่จะออกไป

ทำางานนอกบ้านขณะที่เด็กและเยาวชนออก

ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน	แต่ด้วยคุณสมบัติ

ของโทรศัพท์มือถือที่ก่อให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารทำาให้พ่อแม่

สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารกับเด็กและเยาวชนได้ตลอด

เวลา

	 เนื่องจากพ่อแม่มีหน้าที่ในการให้การ

เลี้ยงดู	ให้ความรู้	และให้การอบรมสั่งสอน

เด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดี

และมีคุณภาพของสังคม	 พ่อแม่จึงเห็นความ

จำาเป็นมีคอมพิวเตอร์พีซีไว้ภายในบ้านเพื่อ

ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้สืบค้นหาข้อมูล

ข่าวสารที่จำาเป็นต่อการศึกษาหรือการทำางาน	

และเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการศึกษามี

การนำาคอมพิวเตอร์พีซีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการเรียนการสอนในชั้นเรียน	เนื่องจาก

สภาพทางสังคมที่เสื่อมทรามที่เต็มไปด้วย

ภัยอันตรายต่างๆ	 เช่น	 การจี้ปล้น	 การติดยา

เสพติด	หรือการหลอกลวง	พ่อแม่จึงเห็นความ

จำาเป็นให้เด็กและเยาวชนพกพาโทรศัพท์มือ

ถือไว้กับตัวเพื่อใช้ติดต่อพูดคุยกับพ่อแม่เมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน	ขณะที่พ่อแม่จะใช้โทรศัพท์มือ

ถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลและรับ

รู้ถึงความเคลื่อนไหวและความปลอดภัยของ

เด็กและเยาวชนเมื่ออยู่นอกบ้าน		

	 แม้ว่าพ่อแม่จะเน้นความจำาเป็นใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่เพื่อการดำาเนินชีวิตของ

ครอบครัว	แต่ผลการศึกษาพบว่าพ่อแม่ก็ให้

ความสำาคัญกับคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์พีซี

ทางด้านความบันเทิง	โดยพ่อแม่จะปล่อยให้

เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนหนึ่งเล่นเกม	ท่อง

อินเทอร์เน็ต	 ดูหนัง	 	หรือฟังเพลง	เพื่อให้เด็ก

และเยาวชนได้รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียด

จากการเรียนจากที่เด็กและเยาวชนอยู่ในวัยอ

ยากรู้อยากลองสิ่งใหม่	ผลการศึกษาจึงพบว่า

เด็กและเยาวชนเกิดการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่

ประเภทคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรศัพท์มือ

ถือ	ทั้งนี้	เนื่องจากคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

ทางด้านความบันเทิงโดยเฉพาะเกมออนไลน์

ซึ่ งทำ า ให้ เด็กและเยาวชนรู้ สึ กสนุกและ

เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกับเพื่อนทาง

ออนไลน์	รวมทั้งช่วยให้เด็กและเยาวชนรู้สึก

ผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการเรียน

	 นอกจากประโยชน์ทางการศึกษา	

เด็กและเยาวชนซึ่งกำาลังอยู่ในวัยติดเพื่อน

จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพูดคุยกับเพื่อนทาง

ออนไลน์เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่

ประหยัดกว่าโทรศัพท์มือถือ	แม้ว่าการสื่อสาร

ทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่

จะเป็นการพูดคุยเล่นกัน	แต่ผลการศึกษา

พบว่าการพูดคุยส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง

การเรียนของเด็กและเยาวชนเช่นการไถ่ถาม

เรื่องการบ้านหรือรายงาน	การรับ-ส่งไฟล์

งานให้แก่กัน	 เป็นต้น	ส่วนโทรศัพท์มือถือ	ผล

การศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนเห็นความ

จำาเป็นของโทรศัพท์มือถือเมื่อเกิดเหตุเร่ง

ด่วน	เช่น	เมื่อเกิดเจ็บป่วยที่โรงเรียน	เมื่อต้อง

กลับบ้านล่าช้า	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อพ่อแม่ได้รับ

รู้ถึงความเคลื่อนไหวและความปลอดภัยของ

เด็กและเยาวชน	 ส่วนอิทธิพลทางสังคมและ

วัฒนธรรม	 เพื่อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ

การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ของเด็กและเยาวชน

เพื่อได้รับการยอมรับจากเพื่อน	เพื่อความทัน

สมัย	และเพื่อเท่าทันผู้อื่นหรือทันโลก	..
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	 5.3	การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอ

บครัว		สมาชิกมีการสื่อสารกันทั้งแบบเห็นห

น้าค่าตาและแบบผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อขอหรือให้ความช่วยเหลือ	

ให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นเพื่อบอกเล่า

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 เพื่อนัดหมายเรื่องต่างๆ	

และเพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใย	

แม้ว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่ก่อให้เกิดการสื่อสาร

ในครอบครัว	เช่น	การแจ้งข้อมูลข่าวสาร	การ

นัดหมาย	การบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำา

วัน	และการขอหรือให้ความช่วยเหลือ	รวม

ทั้งก่อให้เกิดความปลอดภัยความอุ่นใจ	 และ

ความบันเทิงผ่านการพูดคุยกัน	การดูหนัง

หรือดูทีวีร่วมกัน	และการฟังเพลงหรือฟัง

วิทยุด้วยกัน	 แต่ผลการศึกษาพบว่าสมาชิก

ครอบครัวยังคงเห็นความสำาคัญของการ

สื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตามากกว่าแบบผ่าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่เนื่องจากการสื่อสารแบบ

เห็นหน้าค่าตาช่วยให้สมาชิกสามารถสังเกต

สีหน้า	อารมณ์	 ปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ง	และ

รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่ง	

ตลอดจนนำามาสู่ความใกล้ชิด	ความอบอุ่นใจ	

และความเข้าใจกันอย่างแท้จริง

	 การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว	

ผลการศึกษาพบว่าพ่อแม่มีการใช้โทรศัพท์มือ

ถือกับเด็กและเยาวชนโดยเฉลี่ยวันละ	4-6	

ครั้ง	ช่วงเวลาที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมื่อต่างฝ่ายต่าง

อยู่กันคนละที่	 เช่น	 ที่บ้าน	 ที่ทำางาน	 และที่

โรงเรียน	 และสมาชิกครอบครัวที่พ่อแม่มีการ

ติดต่อพูดคุยกันทางโทรศัพท์มือถือมากที่สุด

คือลูกสาว	การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือส่วน

ใหญ่เกิดขึ้นช่วงเย็นภายหลังจากพ่อแม่เลิก

งานและเด็กและเยาวชนเลิกเรียนแล้วเพื่อ

วัตถุประสงค์ต่างๆ	ได้แก่	ตามตัวให้กลับบ้าน

ตรงเวลา	นัดหมายเวลาหรือสถานที่ที่จะไปรับ

ที่โรงเรียน	นัดหมายสถานที่ที่จะพบเจอเพื่อ

เดินทางกลับบ้านพร้อมกัน	หรือไหว้วานให้

ทำาบางสิ่งบางอย่าง	เช่น	ไปซื้อของใช้ที่ร้านค้า	

แวะซื้ออาหารที่ตลาด	 ไปรับน้องที่โรงเรียน	

เป็นต้น	

 

	 นอกจากการพูดคุยโดยตรง	ผลการ

ศึกษายังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการส่ง

ข้อความแสดงความรัก	หรือความห่วงใยทาง

โทรศัพท์มือถือให้กับพ่อแม่เนื่องในโอกาส

พิเศษต่างๆ	 เช่น	 วันเกิด	 วันพ่อ	 วันแม่	 หรือ

เมื่อพ่อแม่ไปทำาธุระอยู่ที่ต่างจังหวัดอีกทั้ง	

เด็กและเยาวชนมีการส่งข้อความเพื่อบอกเล่า

เรื่องที่ทำาผิด	เช่น	เมื่อทำาสิ่งของที่พ่อแม่รักเสีย

หาย	เป็นต้น	ทั้งนี้	เด็กและเยาวชนเห็นว่าเพื่อ

จะได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะเจอ

หน้าพ่อแม่	หรือเนื่องจากเป็นความผิดที่ร้าย

แรง	จึงไม่กล้าบอกต่อหน้าพ่อแม่เพราะกลัว

โดนทำาโทษหนัก

	 พ่อแม่มีการตั้งกฎระเบียบแบบแผน

กับเด็กและเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ในครอบครัวกล่าวคือส่วนโทรศัพท์มือถือ	

เด็กและเยาวชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ของตนเองโดยการเจียดเงินส่วนหนึ่งจาก

เงินค่าอาหารและค่าขนมที่ได้รับเป็นรายวัน

หรือรายสัปดาห์มาเป็นเงินค่าโทรศัพท์	ทั้งนี้	

เนื่องจากพ่อแม่ต้องการปลูกฝังให้เด็กและ

เยาวชนมีระเบียบวินัยในการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่ให้เหมาะสม	ส่วนคอมพิวเตอร์	พ่อแม่

จะกำาหนดวันเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ของ

เด็กและเยาวชน	 เช่นวันธรรมดาให้ใช้ทำาการ

บ้านเท่านั้น	 วันหยุดให้ใช้เล่นเกมเป็นเวลา	2	

ชั่วโมง	 เด็กและเยาวชนต้องมาขออนุญาตกับ

พ่อแม่ก่อนเปิดใช้คอมพิวเตอร์	 พ่อแม่พยาม

ชี้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงข้อดีข้อเสียของ

คอมพิวเตอร์	และพ่อแม่จะเก็บอุปกรณ์ไว้	เช่น	

เม้าส์	และคีย์บอร์ด	 เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและ

เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร



27

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								นเิทศสยามปรทิศัน	์	

 

เยาวชนใช้คอมพิวเตอร์ตามลำาพังจากที่พ่อแม่

ตั้งกฎระเบียบแบบแผนการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่กับสมาชิกครอบครัว	ผลการศึกษาพบว่า

เด็กและเยาวชนจะแสดงปฏิกิริยาต่างๆกับพ่อ

แม่	 ได้แก่การงอนไม่พูดจา	 การพูดโต้ตอบถก

เถียงไม่เชื่อฟัง	การเดินออกนอกบ้านไปร้าน

เกม	แสดงอาการหงุดหงิด	รู้สึกกดดัน	เป็นต้น	

ผลการศึกษาพบว่าพ่อแม่บางคนไม่มีการตั้ง

กฎระเบียบใดๆเนื่องจากเห็นว่าการให้เด็ก

และเยาวชนเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านทำาให้

พ่อแม่สามารถรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวและ

ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนมากกว่า

การปล่อยให้เด็กและเยาวชนออกนอกบ้านไป

ไหนมาไหน

	 พ่ อแม่ จ ะประสบกั บปัญหาหรื อ

อุปสรรคในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่

มากกว่าเด็กและเยาวชน	เช่น	ใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่ไม่ เป็น	ไม่คุ้นเคยกับการสื่อสาร

ผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่	ไม่ชอบสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่	เป็นต้น	และพ่อแม่ก็ปฏิเสธ

ที่จะให้เด็กและเยาวชนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะพยายามบอกหรือ

อธิบายวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสื่อใหม่ให้กับ

พ่อแม่ก็ตาม

	 5.4	ผลการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อ

ใหม่

•	 ทางด้านการสื่อสารแม้ว่าพ่อแม่กับเด็ก

และเยาวชนจะเห็นด้วยกับการสื่อสาร

ผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่เป็นช่องทาง

รองจากการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่า

ตาแต่ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพ

รวมเทคโนโลยีสื่อใหม่ไม่ส่งผลต่อการ

สื่อสารในครอบครัวกล่าวคือ	ไม่ก่อให้

เกิดการสื่อสารในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น	

ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกครอบครัวอาศัย

อยู่ร่วมกันลักษณะการพูดคุยหรือการ

ปฏิสัมพันธ์จึงเป็นแบบเห็นหน้าค่าตา

มากกว่าแบบผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่อีก

ทั้ง	 สมาชิกครอบครัวเห็นว่าเทคโนโลยี

สื่อใหม่เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย

ให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก

รวดเร็วเมื่อต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละที่

ประกอบกับ	 การสื่อสารผ่านโทรศัพท์

มื อถื อทำ า ให้ สมาชิ กครอบครั ว ไม่

สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกหรือปฏิกิริยา

ที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งได้	

•	 ทางด้านครอบครัว	ผลการศึกษาพบ

ว่าแม้ว่าการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

สื่อใหม่จะช่วยให้การดำาเนินชีวิตของ

สมาชิกครอบครัวมีความสะดวกสบาย	

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	และ

เกิดการดูแลความปลอดภัยซึ่ งกัน

มากยิ่งขึ้น	แต่เนื่องจากผู้เป็นพ่อแม่ไม่

ถนัดใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่	จึงส่งผลให้

สมาชิกครอบครัวเกิดข้อจำากัดในการ

ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกันแบ่งปัน

ประสบการณ์ร่วมกัน	และเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกัน	

•	 ทางด้านอื่นๆ	 ผลการศึกษาพบว่าการ

ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่เป็นเวลานาน

สามารถส่ งผลกระทบต่ อสมาชิ ก

ครอบครัวทางด้านต่างๆ	ได้แก่ทางด้าน

สุขภาพเช่น	สายตาสั้น	ปวดตา	แสบตา	

ปวดหัว	สมองล้า	และเจ็บหู	ทางด้านค่า

ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ค่าไฟฟ้า	ค่าเชื่อม

ต่ออินเทอร์เน็ต	 ค่าโทรศัพท์	 และค่า

อุปกรณ์เสริม	 ทางด้านการเรียน	 เช่น	

ตื่นสาย	 ไปโรงเรียนสาย	 และทางด้าน

ความรู้สึกยึดติดอยู่กับเทคโนโลยีสื่อ

ใหม่	 เช่น	 ต้องพกพาโทรศัพท์มือถืออยู่

ตลอดเวลาเป็นต้น	
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6) อภิปรายผลการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่

สามารถนำามาอภิปรายได้	ดังนี้

	 6.1	ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกครอบ	

ครัวต่างเห็นว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่สามารถ

ตอบสนองกับความต้องการของครอบครัว

ได้มากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือเนื่องจาก

ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา	

และโทรศัพท์มือถือมีราคาที่ไม่แพงมากนัก	

ส่วนคอมพิวเตอร์พีซีสมาชิกเห็นว่าสามารถ

ตอบสนองกับความต้องการของครอบครัว	

โดยช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาและการ

เรียนรู้ของสมาชิกครอบครัวเช่นการพิมพ์งาน

การสืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร	การรับ-ส่งไฟล์

ข้อมูลเป็นต้น	 ถึงแม้ว่าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์

และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจะมีคุณสมบัติที่ดี

กว่าโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พีซี	เช่น	

ความสะดวกพกพา	ความสามารถในการพูด

คุยทางออนไลน์เป็นต้น	 แต่ผลจากการศึกษา

พบว่าสมาชิกครอบครัวกลับเห็นว่าโทรศัพท์

คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คตอบ

สนองเกินความต้องการของครอบครั ว	

เนื่องจากเหตุผลดังนี้

	(1)	การติดต่อสื่อสารของสมาชิกในครอบ	

ครัวส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยแบบเห็นหน้า

ค่าตา	หากเป็นการพูดคุยแบบผ่านเทคโนโลยี

สื่อใหม่ก็จะเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือ

ส่วนใหญ่

(2)	พ่อแม่คิดเห็นว่าเด็กและเยาวชนอยู่ในวัย

ที่ยังไม่จำาเป็นใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์และคอ

มพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

(3)	โทรศัพท์คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊คมีราคาแพงมากกว่าโทรศัพท์มือ

ถือและคอมพิวเตอร์พีซีทำ าให้ครอบครัว

มีการเปิดรับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คค่อนข้างน้อย	

	 เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด

การเปิดรับสื่อใหม่	 (Media	 Exposure)	 ซึ่ง

ชี้ ให้ เห็นถึงปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคลคือการรับรู้(Perception)	

ซึ่งเป็น	กระบวนการที่บุคคลเลือกรับรู้	จัดการ	

และตีความข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้เกิด

เป็นความเข้าใจหรือสอดคล้องกับความคิด

เห็น	ความสนใจของตัวเอง7	และภัสวลี	นิติ

เกษตรสุนทรและคณะ8	กล่าวว่าการรับรู้เป็น

กระบวนการเลือก	 รวบรวม	 และแปลความ

ข้อมูลข่าวสารผ่านประสาทสัมผัสของบุคคล	

โดยการรับรู้จะเป็นส่วนกำาหนดกรอบความ

คิดของบุคคลในการประเมินตนเอง	ผู้อื่น	และ

สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว	 และเป็นตัวกำาหนดท่าที	

พฤติกรรม	และการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่ง

ต่างๆ	

  

	 งานวิ จั ยของ 	We l lman , 	Smi th ,

Wells,	and	Kennedy9	ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับ

การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัวชี้ให้

เห็นว่าในจำานวนของครอบครัวประเภทต่างๆ	

ครอบครัวเดี่ยวมีอัตราการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

และโทรศัพท์มือถือสูงสุด

	 6.2		สมาชิกมีการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ในครอบครัวเนื่องจากสมาชิกครอบครัว

เกิดการยอมรับโดยเชื่อว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่

ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ

เทคโนโลยีสื่อใหม่จนนำามาสู่การเกิดความ

ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่	สอดคล้องกับแบบจำาลองการยอมรับ

เทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Model)

Davis(1989)10-12ชี้ ให้ เห็นว่าความเชื่อ	

ทัศนคติบุคคลสามารถส่งผลต่อพฤติกรรม

ของบุคคลในการยอมรับ-ปฏิเสธเทคโนโลยี

โดยพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการผสม

ผสานระหว่างองค์ประกอบ	2	ประการ	..
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•	 Perceived	 Ease	 of	 Use	 :	 การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี		

•	 Perceived	 Usefulness	 :	 การรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี	

	 โดยการรับรู้ ถึ งความง่ายในการ

ใช้เทคโนโลยีเกิดจากความเชื่อของบุคคล

ว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายหรือไม่

ต้องใช้ความพยายามมากนัก	ขณะที่การรับ

รู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีเกิดจาก

ความเชื่อของบุคคลว่าการใช้เทคโนโลยีก่อ

ให้เกิดประโยชน์หรือช่วยส่งเสริมศักยภาพ

การทำางานของตนเอง	 ดังนั้น	 หากบุคคลเชื่อ

ว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายและก่อให้

เกิดประโยชน์	บุคคลก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อ

เทคโนโลยี	เกิดความตั้งใจ	และเกิดพฤติกรรม

การใช้เทคโนโลยี

	 6.3	 ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่	

ผลการศึกษาพบว่าครอบครัวให้ความสำาคัญ

กับปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก	โดย

ปัจจัยภายในเกี่ยวข้องกับความต้องการทาง

กายภาพที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตของ

สมาชิกครอบครัว	 เช่น	การติดต่อพูดคุย	การ

ควบคุมดูแล	และการศึกษาหรือการทำางาน	

รองลงมา	ได้แก่	ความต้องการทางจิตใจ	เช่น	

ความอุ่นใจ	และความปลอดภัย	สอดคล้องกับ

แนวคิดแรงจูงใจ	 (Motivation)	 ซึ่ง	 Maslow	

อ้างถึงใน7	 ได้จัดอันดับขั้นความต้องการของ	

มนุษย์เราไว้	5	ขั้นดังนี้	

•	 ความต้องการทางกายภาพ	

•	 ความต้องการความปลอดภัย	

•	 ความต้องการทางสังคม	

•	 ความต้องการการยกย่อง	

•	 ความต้องการให้ตนเองประสบความ

สำาเร็จ	

	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 Devitt	

and	 Roker	 [13]	 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในครอบครัว	 พบ

ว่าความต้องการความปลอดภัยเป็นปัจจัย

หลักที่ส่งผลให้ครอบครัวเกิดการใช้โทรศัพท์

มือถือโดยพ่อแม่จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูก

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ทุกที่ทุกเวลา

โดยเฉพาะเมื่อประสบกับปัญหา	เพื่อพ่อแม่จะ

ได้รู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยของลูก	จากที่

การดำาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วย

ความเร่งรีบ	และการบีบรัดจากเศรษฐกิจ	

ตลอดจนบทบาทหรือสถานะทางสังคมที่

ทำาให้พ่อแม่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ทั้งจาก

ภายนอกและภายในครอบครัว	 พ่อแม่จึงเกิด

การนำาเทคโนโลยีสื่อใหม่ประเภทโทรศัพท์

มือถือและคอมพิวเตอร์พีซีมาใช้เป็นเครื่อง

มือช่วยในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา

และความรู้กับสมาชิกครอบครัว	 ประกอบกับ

สภาพทางสังคมที่เสื่อมทรามลงที่ 	เต็มไป

ด้วยภัยอันตรายต่างๆ	 ทำาให้พ่อแม่ต้องอาศัย

เทคโนโลยีสื่อใหม่ในการควบคุมดูแลความ

ปลอดภัยของสมาชิกครอบครัว	

	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	Palen	

and	 Hughes14	ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ

เทคโนโลยีสื่อใหม่ต่อพ่อแม่	พบว่าโทรศัพท์

มือถือช่วยการทำาหน้าที่ของพ่อแม่ในการ

ติดต่อพูดคุย	 อบรมเลี้ยงดู	 และควบคุมความ

ประพฤติของลูกในขณะที่พ่อแม่กำาลังทำางาน

หรือติดธุระอยู่นอกบ้าน	

	 6.4	การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ 	ผล	

การศึกษาพบข้อจำากัดทางความรู้และความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ของพ่อ

แม่	(IT	Literacy)	ส่งผลต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ค่อนข้างน้อย	

ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกัน	

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกัน	

เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
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หรือการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกัน	

	 ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้กระบวนการใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัวเกิดความไม่

ต่อเนื่อง	ไม่เกิดประสิทธิผล	แนวคิดการใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน(Domestication	

of	Technology)	ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการใช้	

เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัวจะเกิดความ

ต่อเนื่องหากผู้บริโภคมีการพูดคุย	ถกเถียง	

หรือต่อรองร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

เทคโนโลยีสื่อใหม่ในบริบทต่างๆ	รวมทั้งเกิด

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	เช่น	การเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีร่วมกัน	การแบ่งปันหรือแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	เป็นต้น

	 ผลของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

สื่อใหม่พบว่าแม้ว่าสมาชิกครอบครัวจะมี

การสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือแต่สมาชิก

ครอบครัวก็ยังคงให้ความสำาคัญกับการพูดคุย

แบบเห็นหน้าค่าตามากกว่าการพูดคุยแบบ

ผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่เนื่องจากการพูดคุย

ต่อหน้ากันทำาให้ต่างฝ่ายต่างสามารถรับรู้ถึง

อารมณ์หรือความรู้สึกของกันได้และนำามาสู่

ความเข้าใจกันอย่างแท้จริง	ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น

ข้อจำากัดของการสื่อสารแบบผ่านเทคโนโลยี

สื่อใหม่ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดรูปแบบของ

ผัสสะแห่งประสบการณ์ที่จะสร้างหรือนำาพา

ให้สมาชิกครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมหรือ

ผูกพันกัน	

	 จากแนวคิดกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัว

กำาหนด	(Technological	 Determinism)	 เชื่อ

ว่าเทคโนโลยีทางการสื่อสารจะช่วยขยับขยาย

ประสบการณ์ของมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล

ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างครอบครัวผ่าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่	เช่นผ่านคอมพิวเตอร์ 	

(Computer	 Mediated	Communication)	เป็น

ลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบมี

สิ่งสกัดกั้น	(Interposed	Communication)	ที่ผู้

ส่งสารและผู้รับสารสามารถติดต่อสื่อสารหรือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา

หรือทันท่วงที	 แต่ไม่สามารถมองเห็นหน้ากัน

ได้เพราะต่างคนต่างอยู่ห่างไกลจากกันด้วย

ระยะทางหรือสถานที่21-24	

	 อย่างไรก็ดี	ผลการศึกษาครั้งนี้กลับชี้

ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่ไม่อาจก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติในรูปแบบ

ของผัสสะแห่งประสบการณ์ที่เทียบเท่ากับ

การสื่อสารในครอบครัวแบบเห็นหน้าค่า

ตาที่นอกจากจะนำาพาให้สมาชิกครอบครัว

เข้ามามีส่วนร่วมทางกายภาพแล้ว	ยังก่อให้

เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมหรือความผูกพัน

กันทางจิตใจอีกทั้ง	จากแนวคิดการสื่อสาร

ในครอบครัว	(Family	Communication)

Caugh l i n 	[อ้ า งถึ ง ใน24] 		และ 	Thomas

&Olson	(1994)25	ชี้ให้เห็นว่าหากสมาชิก

ครอบครัวมีการสื่อสารกัน	แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกันช่วยเหลือพึ่งพากัน	และมีผลกระ

ทบต่อกันจะทำาให้สมาชิกต่างมีความผูกพัน

กันทางจิตใจ	ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้	จึง

กล่าวได้ว่าการรับรู้ทางผัสสะจากการสื่อสาร

แบบผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่จะมีข้อจำากัดกว่า

การสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาโดยข้อจำากัดนี้

เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ	ดังนี้26-27 

•	 Cues-filtered-out	 เป็นการสื่อสารที่คู่

สื่อสารไม่สามารถมองเห็นหน้ากันหรือ

สังเกตปฏิกิริยาท่าทางทำาให้ลดโอกาส

การแสดงออกทางความรู้สึกที่จะนำามา

สู่ความเข้าใจกันอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่า

นี้เป็นปัจจัยที่สำาคัญยิ่งต่อการสื่อสาร

ในครอบครัวที่เน้นให้สมาชิกครอบครัว

ได้เกิดความผูกพันและความเข้าใจกัน

ต้องอาศัยการสื่อสารผ่านอวัจนภาษา

ควบคู่ไปกับวัจนภาษา	 เช่น	 การสัมผัส	

การกอด	การจับมือ	 การมองตา	กิริยา

ท่าทาง	การกระทำา		เป็นต้น
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•	 Social	 Presence	 Theory	 เป็นการ

สื่อสารที่คู่สื่อสารไม่สามารถรับรู้ได้ถึง

ความใกล้ชิดกันหรือการปรากฏตัวของ

คู่สนทนาทำาให้ส่งผลต่อการรับรู้ถึงการ

มีส่วนร่วม	ความรู้สึก	การควบคุม	และ

ความพอใจเช่น	 ความอบอุ่นใจ	 ความ

อ่อนไหว	 ความเป็นส่วนตัว	เป็นต้น	 ซึ่ง

สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการสื่อสาร

แบบเห็นหน้าค่าตา	

•	 Social	 Context	 Cues	 Theory	 เป็นการ

สื่อสารที่คู่สื่อสารขาดตัวบ่งชี้ที่จะก่อให้

เกิดการกระทำาหรือพฤติกรรมที่เหมาะ

สมหรือไม่เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพ

แวดล้อมต่างๆ	ซึ่งหากคู่สื่อสารไม่ได้อยู่

ในสถานที่เดียวกัน	ก็จะไม่ก่อให้เกิดการก

ระทำาหรือพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันไป					

	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Caronia28 

ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวผ่าน

โทรศัพท์มือถือพบว่าแม้ว่าพ่อแม่จะเกิดการ

สื่อสารกับลูกผ่านโทรศัพท์มือถือ	แต่พ่อแม่ก็

ยังคงตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้เวลา

อยู่กับลูก	 การพูดคุยกันต่อหน้าลูก	 และการ

ปลอบใจอยู่ข้างๆลูก	อันจะก่อให้เกิดความ

ผูกพันทางจิตใจที่ใกล้ชิดมากกว่าการพูดคุย

ผ่านโทรศัพท์มือถือ	

 

	 6.5	 ผลจากการศึกษาพบว่าข้อจำากัด

ทางด้านความรู้และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ของพ่อแม่	(IT	Literacy)	ก่อ

ให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับเด็กและ

เยาวชนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่ร่วมกัน	ซึ่ง	Shedletsky	and	Aitken29 

ได้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่สามารถมี

บทบาทต่อการสื่อสารในครอบครัว	โดยก่อให้

เกิดหัวข้อการสนทนา	 การปฏิสัมพันธ์	 การ

เรียนรู้ 	และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	 ดังนั้น	 จึงกล่าว

ได้ว่าการแก้ไขปัญหาของพ่อแม่ทางด้าน

ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่จะนำามาสู่การเรียนรู้	การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว

สอดคล้องกับ	Kundanis6	 	ชี้ว่าการเกิดช่องว่าง

ระหว่างพ่อแม่กับเด็กและเยาวชนเป็นผลมา

จากความไม่เท่าทันกันในการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่	 โดย	 Kundanis	 เห็นว่าพ่อแม่ควร

เข้ามามีบทบาทในการควบคุมดูแลการใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ของเด็กและเยาวชนให้

เหมาะสม	และควรให้ความสนใจใช้หรือเรียน

รู้ที่จะใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่เพื่อให้เท่าทันเด็ก

และเยาวชนเพื่อการสื่อสารในครอบครัวที่

มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้ง	 Dominick30 

Bryant	 and	 Thompson31	McQuail32	Giles33 

และ	ภัสวลี	 นิติเกษตรสุนทร	 และคณะ8	 เห็น

ว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่อาจก่อให้เกิดการแปลก

แยกหรือความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นเนื่องมา

จากบุคคลเกิดการแยกตัวออกจากกันและ

เกิดความเป็นอิสระในการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่	 ดังเช่นหากพ่อแม่ปล่อยให้เกิดช่องว่าง

มากยิ่งขึ้น	เด็กและเยาวชนก็ยิ่งเกิดการแปลก

แยกตัวออกจากพ่อแม่โดยหันไปใช้เวลาอยู่กับ

เทคโนโลยีสื่อใหม่ตามลำาพัง

	 6.6	อิทธิพลวัฒนธรรมครอบครัวต่อ

การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่	 แม้ว่าเทคโนโลยีสื่อ

ใหม่จะช่วยให้สมาชิกครอบครัวสามารถติด

ต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา	 โดยปราศจาก

อุปสรรคทางด้านเวลาและสถานที่	แต่ผลการ

ศึกษากลับพบว่าโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ใน

ครอบครัวแบบศูนย์กลางโดยผู้ เป็นแม่ทำา

หน้าที่หลักในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้

กับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว	ขณะที่ก็เป็น

ศูนย์กลางถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากสมาชิก

เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
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คนหนึ่งไปยังสมาชิกอีกคนหนึ่งที่เหลือ	หรือ

กล่าวได้ว่าผู้เป็นแม่ยังคงมีบทบาทหลักใน

การเชื่อมต่อหรือประสานความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกครอบครัว	34-35

	 สอดคล้องกับเอี่ยม	ฉายางามและ

คณะ	 Segrin	 &	 Flora34	 DeVito37	Kundanis6

เห็นว่าโครงสร้างปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไทย	

(Family	Interaction	Networks)	มีลักษณะเป็น

แบบแนวดิ่งหรือแบบแนวทางสัมพันธ์	 (Ori-

entation	Approach)	โดยเด็กและเยาวชนต้อง

รับฟังความคิดเห็นเชื่อฟัง	ทำาตามพ่อแม่	 เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว	

ทั้งนี้	 เนื่องจากวัฒนธรรมไทยปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชนต้องให้ความเคารพยำาเกรงต่อพ่อ

แม่	ผู้ใหญ่	และผู้อาวุโส	(Seniority)		

 

	 6.7	ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

แม้ว่าช่องว่างทางความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่าง

พ่อแม่กับเด็กและยาวชนในการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่ร่วมกัน	แต่ผลการศึกษาพบว่าช่อง

ว่างที่ เกิดขึ้นนั้นไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์

ในครอบครัวที่ลดน้อยลง	เนื่องจากสมาชิก

ครอบครัวเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว

ไม่แต่เพียงเกิดจากการพูดคุยกัน	แต่เกิดจาก

สมาชิกครอบครัวต้องให้การดูแลเอาใจใส่ต่อ

กัน	ซึ่งจะนำามาสู่ความเข้าใจกัน	ช่วยเหลือกัน	

ปรับตัวเข้าหากันและรับฟังหรือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นต่อกัน	

	 สอดคล้องกับ	Thomas	 and	 Olson	

(1994)	 [อ้างถึงใน	 25]	 ชี้ให้เห็นว่าการสื่อ

สารในครอบครัวเป็นกระบวนการที่สมาชิก

ต่างต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	ช่วยเหลือ

พึ่งพากันและได้รับผลกระทบต่อกันเพื่อนำามา

สู่ความผูกพันและการปรับตัวเข้าหากัน	

7) ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย

	 แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่่ใน

ชีวิตประจำาวัน	:	Domestication		of	Technology	

สามารถชี้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ภายในครอบครัวที่ เน้นบทบาทของผู้

บริโภค	 ในการใช้เทคโนโลยีและบทบาทของ

เทคโนโลยีต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของ

ผู้บริโภค	ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องโดยผู้บริโภคต้องพูดคุย	ถกเถียง	

หรือต่อรองร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของเทคโนโลยีในบริบทที่แตกต่างก่อให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค	เช่น	การเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีร่วมกันการแบ่งปันหรือแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	เป็นต้น	

	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าโดยส่วน

ใหญ่เด็กและเยาวชนจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่มากกว่าพ่อแม่	ดังนั้น	เพื่อให้กระบวนการ

ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัวเกิดความ

ต่อเนื่องและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	พ่อแม่

หรือผู้ปกครองควรตระหนักถึงการเข้ามามี

บทบาทของเทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว

ที่นับวันจะมากยิ่งขึ้นและควรให้ความสนใจ

กับเทคโนโลยีสื่อใหม่โดยการเรียนรู้และใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่กับสมาชิกในครอบครัวให้

มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการยอมรับและ

เกิดการนำาเทคโนโลยีสื่อใหม่มาปรับใช้ให้

เข้ากับลักษณะครอบครัวของตนเองอย่างมี

ประสิทธิผล

	 ผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงการเกิด

ช่องว่างทางความรู้ความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่	 (IT	 Literacy)	 ระหว่างพ่อ

แม่กับเด็กและเยาวชนจนนำามาสู่การเกิด

ความแปลกแยกในการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่

ภายในครอบครัว	ประกอบกับนโยบายและ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว	

พ.ศ.	2547-2556	ของสำานักงานกิจการสตรี	

และสถาบันครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ซึ่งตั้งรับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเกิดจากการเข้ามา

มีบทบาทของเทคโนโลยีสื่อใหม่ในครอบครัว

ไทย	โดยเน้นให้สมาชิกเกิดการนำาเทคโนโลยี

สื่อใหม่เข้ามาในครอบครัวเพื่อการเรียนรู้	การ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา	การสร้างระบบเพื่อ

การพัฒนา	 และการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน	

เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุข	พึ่งพาตนเอง

ได้	มีพัฒนาการรอบด้านและเป็นพลังสร้าง

สังคมที่มีคุณภาพ	

	 ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ

หรือดูแลทางด้านความมั่นคงของสถาบัน

ครอบครัวควรเร่งแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่าง

พ่อแม่กับเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นดังกล่าว	

โดยควรเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของ

พ่อแม่ทางด้านเทคโนโลยีสื่อใหม่ควบคู่ไป

กับส่งเสริมให้พ่อแม่เกิดการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกันกับเด็กและเยาวชน	

ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ

เพื่อการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์

	 จากที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิด

ขึ้นจากสมาชิกครอบครัวต้องมีการสื่อสาร

กัน	 เอาใจใส่ดูแลกัน	 และเรียนรู้หรือปรับตัว

เข้าหากัน	ขณะที่ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า

พ่อแม่ไม่เกิดการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่กับเด็ก

และเยาวชน	แต่เกิดการตั้งกฎระเบียบต่างๆ

กับเด็กและเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีสื่อ

ใหม่ภายในบ้านโดยปล่อยให้เด็กและเยาวชน

ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่อยู่ตามลำาพังจนนำาเกิด

ช่องว่างทางความรู้ความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยีสื่อใหม่และเกิดการสื่อสารระหว่าง

พ่อแม่กับเด็กและเยาวชนที่ลดน้อยลง			ดังนั้น

เพื่อความสัมพันธ์ที่ีอย่างยั่งยืนในครอบครัว	

พ่อแม่ควรหันมาให้การเอาใจใส่ดูแลและพูด

คุยกับเด็กและเยาวชนตลอดจนเรียนรู้และ

ปรับตัวเข้าหาเด็กและเยาวชนเพื่อการใช้

เทคโนโลยีสื่อใหม่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในอนาคต	

 

	 การวิจัยในอนาคตควรทำาการศึกษา

กับครอบครัวที่สมาชิกไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าสมาชิกในครอบครัว

เหล่านั้นมีการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ที่แตกต่าง

ไปจากการศึกษาครั้งนี้อย่างไร	

	 การวิจัยในอนาคตควรทำาการศึกษา

ว่าเทคโนโลยีสื่อใหม่มีบทบาทต่อความ

สัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไร

	 การวิจัยในอนาคตควรคำานึงถึงการ

ใช้วิธีบอกต่อ		 (Snowball	 Sampling)	 ในการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก	

ซึ่งอาจส่งผลต่อการได้รับข้อมูลที่ไม่หลาก

หลายเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกัน	
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