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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว ทัศนคติ และพฤติกรรม
ตอยาเสพติดของวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชการ
วิจัยเชิงสํารวจและการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลโดยมีกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงสํารวจทั้งสิ้น 400 คนและมี
กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 20 คน สําหรับกลุมตัวอยางวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดนั้นสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจงจากวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวัยรุนที่มีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดที่อยูในการควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร สวนกลุมตัวอยางวัยรุนที่ไมมี
พฤติกรรมติดยาเสพติดสุมตัวอยางจากนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร การประมวลผลการวิจัย
เชิงสํารวจผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.00 ในการคํานวณ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 

ANOVA) การหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะหไคสแควร (Chi-Square) ในการ
วิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยสรุปไดวา วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกตางกันจะมีทัศนคติตอ
ยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดยพบวา วัยรุนที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละและแบบปกปอง
มีทัศนคติตอยาเสพติดแตกตางจากวัยรุนที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทางความคิด และแบบเห็นพอง
ตองกัน และผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญ 
นอกจากนี้ยังพบวา วัยรุนที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกตางกันจะมีพฤติกรรมตอยาเสพติดบางชนิดแตกตาง 
กัน กลาวคือ วัยรุนที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ และแบบปกปองจะมีพฤติกรรมตอบุหรี่ ยาบา ยามา 
ยาขยัน กัญชา และสารระเหยแตกตางจากวัยรุนที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทางความคิด และแบบ
เห็นพองตองกันอยางมีนัยสําคัญ แตมีพฤติกรรมตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล เฮโรอีน ฝน ยากลอมประสาท โคเคน ยาอี และยาเค 
ไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ยังพบวา ทัศนคติ และพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไมมีความสัมพันธกัน การวิจัยช้ีใหเห็นวา รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวมีบทบาท และมีความสําคัญอยางยิ่งตอทัศนคติ 
และพฤติกรรมตอยาเสพติดของเด็กวัยรุน ดังนั้น ผลการศึกษาที่พบในครั้งนี้จึงอาจเปนอีกแนวทางหนึ่งในการปองกัน และ 
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมวัยรุนได 
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ABSTRACT 
This research aims to examine the relationship between family communication patterns and their attitude and 

behaviors toward drug use among addicted and non–addicted teenagers.  Four hundred respondents    participated in 
the survey and twenty teenagers participated in the personal interview.  The first sampling group was selected 
based on purposive sampling from the addicted teenagers who lived in Bangkok province and those under the 
supervision of Department of Juvenile Observation and Protection.  The second sampling group was non–addicted 
teenagers sampled purposively from the students who lived in Bangkok province.  The findings were analyzed 
by using One–way ANOVA, Pearson correlation, and Chi–square with SPSS version 11.00. 

The findings indicated that Thai teenagers in Bangkok province experiencing different family communication 
patterns have a significant difference in attitude toward drug use.  The results revealed that teenagers 
experiencing laissez–faire and protective family communications would have a significantly different attitude 
toward drug use from those experiencing pluralistic and consensual family communication patterns.  
Furthermore, the findings indicated that teenagers engaging in different family communication patterns exhibit 
different behavior toward various drugs.  Teenagers experiencing laissez–faire and protective communication 
patterns would have a significant difference in drug use behavior toward cigarette, amphetamine, cannabis, and 
be more volatile from those experiencing pluralistic and consensual family patterns.  However, both groups did 
not exhibit a significant difference in their behavior toward alcohol, heroin or morphine, barbiturate, nor cocaine.    
Finally, the findings indicated that there is no significant difference between attitude and their drug use behavior 
among Thai teenagers in Bangkok province. The results revealed that family communication pattern is one of the 
significant factor shaping the teenagers’ attitude and behavior toward drug use.  Thus, the findings might contribute  
to future strategic communication programs for the prevention of teenagers’ drug use. 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ในภาวะที่สภาพของสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ

ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเรียนรู และการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ครอบครัว
ซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธอยางใกลชิดกับ
มนุษยทุกคนในสังคม และเปนสถาบันแรกในการถายทอด
คานิยม วิธีประพฤติปฏิบัติตน และบรรทัดฐานทางสังคม
ใหแกสมาชิกรุนใหม ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนสถาบันที่มี
ความสําคัญตอชีวิตและมีอิทธิพลอยางมากตอการหลอ
หลอมพฤติกรรมของวัยรุน 

การปฏิบัติหนาที่ของครอบครัวจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น 
ตองอาศัยบรรยากาศของการสื่อสารระหวางพอ แม ลูก
เพราะการใหความรัก ความอบอุน การอบรมสั่งสอนการปลูกฝง
ใหมีความประพฤติที่ดี การถายทอดความรูและประสบการณ
ใหแกลูกนั้นจะตองอาศัยการสื่อสารระหวางบุคคลใน
ครอบครัว (พัชนี  เชยจรรยา และประทุม  ฤกษกลาง, 2531) 
นอกจากนี้โรเจอรส (Rogers, 1984) ยังกลาววา คุณภาพชีวิต
ในครอบครัวนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของการสื่อสารที่มีอยู
ภายในครอบครัว จึงอาจกลาวไดวา การที่ครอบครัวจะมี
คุณภาพเพียงใดนั้น จําเปนจะตองคํานึงวาครอบครัวมีการ
สื่อสารที่มีคุณภาพเพียงใด  ดังนั้น การสื่อสารจึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับทุกๆ ครอบครัว เนื่องจากการสื่อสารจะเปน
ศูนยกลางของการรวมตัวกัน ทําใหเกิดความใกลชิดผูกพัน 
และการปรับตัวของบุคคลในครอบครัว (Galvin, และ 

Brommel, 1996) การสื่อสารที่เปดเผยตอกันจึงสามารถ
ชวยใหเกิดความเขาใจและนําไปสูการเพิ่มความรัก ความ
ผูกพันที่มีตอกันไดอีกดวย 

การสื่อสารภายในครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบซึ่ง
การอบรมสั่งสอนของบิดา มารดา ก็คือ พฤติกรรมการติด 
ตอสื่อสารภายในครอบครัวรูปแบบหนึ่ง การสื่อสารภายใน
ครอบครัวเปนสิ่งที่หลอหลอมบุคลิกลักษณะ ทัศนคติ อุปนิสัย 
จริยธรรม ศีลธรรม ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ภาวะ
ความเปนผูนํา ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ความสามารถ 
ความสําเร็จ ตลอดจนการปรับตัวของเด็ก (พัชนี เชยจรรยา 
และประทุม ฤกษกลาง, 2531) การสื่อสารภายในครอบครัว
จึงนาจะมีความสําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมของวัยรุน 
และสมาชิกในครอบครัว 

นอกจากนี้โรเจอรส (Rogers, 1984) ยังกลาววา 
ปญหาสวนใหญในครอบครัวอาจเกี่ยวโยงมาจากคุณภาพ
ของการสื่อสารภายในครอบครัว โดยประสบการณที่เกิดขึ้น 
ภายในครอบครัวอาจจะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอบุคลิก- 
ภาพของสมาชิกไดมากกวาประสบการณจากแหลงอื่นๆ 
ภายนอกครอบครัว การสื่อสารภายในครอบครัวจึงมีความ 
สําคัญอยางมากตอทุกๆ ครอบครัว การสื่อสารที่เหมาะสม
จึงอาจชวยแกไขปญหาตางๆ ภายในครอบครัวไดเชนกัน 

ปญหาสังคมปญหาหนึ่งที่มีผลกระทบตอหลายๆ สวน
ของสังคม  รวมทั้ งสถาบันครอบครัว  นั่นคือ  ปญหา
ยาเสพติด ซึ่งสถานการณโดยภาพรวมยังไมไดลดความ



รุนแรงลงแตอยางใด มีการแพรระบาดเขาไปในทุกกลุม
ประชากร และยังขยายวงกวางมากขึ้นในกลุมเยาวชนทั้งใน
และนอกสถานศึกษา โดยอาจกลาวไดวาวัยรุนเปนกลุมเสี่ยง
ที่จะมีพฤติกรรมอยากลอง และอาจเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดไดโดยงาย ซึ่งเปนปญหาที่จะสงผลกระทบตอ
การพัฒนาประเทศในภายหนา โดยเยาวชนกลุมหนึ่งซึ่ง
เปนทรัพยากรของชาติที่สําคัญยิ่ง กําลังเติบโตอยางไร
คุณภาพหลงมัวเมาอยูกับยาเสพติด จึงเปนปญหาที่ทุกฝาย
ในสังคม รวมทั้งสถาบันครอบครัวควรจะรวมมือกันแกไข
อยางเรงดวน 

จากที่กลาวมาขางตนการสื่อสารภายในครอบครัวมี
อิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 
และคุณภาพของการสื่อสารมีความสัมพันธกับปญหาสวน
ใหญในครอบครัว การสื่อสารภายในครอบครัวอาจกอใหเกิด
ปญหา แตในทางกลับกันการสื่อสารที่มีคุณภาพอาจเปน
ทางหนึ่งในการแกไขปญหาใหกับครอบครัวได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหายาเสพติดที่มีผลกระทบรุนแรงตอกลุมวัยรุน 
และเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพราะ
เปนทั้งปญหาของสังคม และปญหาของครอบครัว จึงนา
ศึกษาเปนอยางยิ่งวาปญหาดังกลาวมีความสัมพันธกับการ
สื่อสารภายในครอบครัวดวยหรือไม ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือก
ศึกษาการสื่อสารภายในครอบครัวของวัยรุนที่มีพฤติกรรม
ติดยาเสพติด และวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาวาวัยรุนทั้งสองกลุมมีรูป 
แบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกตางกันหรือไม อยาง 
ไร และการสื่อสารภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติ และพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนหรือไม 
เพื่อใหเกิดความเขาใจ และการแสวงหาวิถีทางแกปญหา  
ยาเสพติดของเด็กวัยรุน อันจะสงผลดีตอการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวและสามารถสงผลถึงการพัฒนาระบบสังคมของ
ประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตอยาเสพติดของ

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวตางกัน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัว และทัศนคติตอยาเสพติดของวัยรุนที่มี
พฤติกรรมติดยาเสพติดและวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยา       
เสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอยาเสพติด 
และพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนที่มีพฤติกรรมติด    
ยาเสพติด และวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมตอยาเสพติดของ
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภาย 
ในครอบครัวตางกัน 

 

คําถามวิจัย 
1. วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อ- 

สารภายในครอบครัวตางกันจะมีทัศนคติตอยาเสพติดแตก 
ตางกันหรือไม อยางไร 

2. รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวมีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอยาเสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือไม อยางไร 

3. ทัศนคติและพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธในทางบวกตอกัน
หรือไม อยางไร 

4. วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อ- 
สารภายในครอบครัวตางกันจะมีพฤติกรรมตอยาเสพติด
แตกตางกันหรือไม อยางไร 

 

กรอบความคดิในการวิจัย 
การวิจัยนี้มุงศึกษาตัวแปร 3   ตัวแปร คือ รูปแบบการ

สื่อสารภายในครอบครัว ทัศนคติตอยาเสพติดและพฤติ-
กรรมตอยาเสพติด โดยจะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัว
แปรทั้ง 3 ตัวแปร และศึกษาวาเด็กวัยรุนที่มีรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแตกตางกันนั้นจะมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตอยาเสพติดแตกตางกันหรือไม  อยางไร 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร สามารถสรุปเปน
กรอบความคิดในการวิจัย ดังนี ้

 

 

 



 

รูปท่ี 1  กรอบความคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสารภายใน

ครอบครัวตามการรับรูของวัยรุน เปนการสรุปจากความ
คิดเห็น และการประเมินจากเด็กวัยรุนเพียงฝายเดียวเทานั้น 
และเปนการรับรูโดยเด็กวัยรุนผูเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัย
เทานั้น ผลการวิจัยมิไดรวมถึงรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวตามการรับรูของบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวบุคคลในครอบครัวหนึ่งๆ อาจจะมีการรับรู
ถึงรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวเหมือนกันหรือ
แตกตางกันก็เปนได 

นอกจากนี้การวิจัยนี้ยังศึกษาถึงทัศนคติตอยาเสพติด
ของวัยรุนวามีความรูสึกนึกคิดอยางไรตอยาเสพติด ซึ่ง  
การวิจัยนี้ไดแบงวัยรุนซึ่งเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยออก 
เปน 2   กลุม คือ วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด ทั้งใน
ฐานะผูใชยาเสพติด ผูมีประสบการณในการใชยาเสพติด 
และผูติดยาเสพติด โดยไมรวมถึงผูคายาเสพติด สวนกลุม
วัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติด หมายถึง วัยรุนที่ไมมี
พฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดในทุกกรณี ไมวาจะใน
ฐานะผูใชยาเสพติด ผูมีประสบการณในการใชยาเสพติด   
ผูติดยาเสพติด หรือผูคายาเสพติดก็ตาม ทั้งนี้กลุมตัวอยาง
วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดนั้น ผูวิจัยจะศึกษาและเก็บ
ขอมูลจากวัยรุนซึ่งถูกศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
พิพากษาคดี และถูกสงไปอยูในการควบคุมของกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง

วัยรุนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือศึกษาอยูใน 
 

 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมติดยา       
เสพติดดวย สวนกลุมตัวอยางวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดนั้น จะศึกษาและเก็บขอมูลจากวัยรุนที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร หรือศึกษาอยูในโรงเรียนในเขต
กรุง เทพมหานคร  และไมมีพฤติกรรมเกี่ ยวของกับ
ยาเสพติดในทุกกรณี 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยดานการ

สื่อสารระหวางบุคคล ชวยใหเกิดความเขาใจตอลักษณะ
ของรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของประเทศไทย 
และเนื่องจากครอบครัวในแตละพื้นที่ และแตละประเทศมี
ลักษณะที่แตกตางกัน มีสวนผสมของวัฒนธรรมและคานิยม 
ที่หลากหลาย ลักษณะของครอบครัวจึงแตกตางกันไป 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงจะทําใหเขาใจถึงลักษณะและ
รูปแบบของการสื่อสารภายในครอบครัวไทยของวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร อันจะเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
ดานการสื่อสารภายในครอบครัว รวมทั้ง ดานการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในประเภทอื่นๆ ของประเทศไทยตอไป 

ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอบุคคลในครอบครัว 
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารภายใน
ครอบครัว และตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร 
ภายในครอบครัว เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการสราง

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว 
1. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 
 (Laissez – Faire) 
2. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปกปอง 

(Protective) 
3. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทาง
ความคิด (Pluralistic) 

4. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเห็นพองตองกัน 
(Consensual) 

พฤติกรรมตอยาเสพติด 
1. ติดยาเสพติด 
2. ไมติดยาเสพติด 

ทัศนคติตอยาเสพติด 
1. ทัศนคติที่ดีตอยาเสพติด 
2. ทัศนคติที่ไมดีตอยาเสพติด 



ความเขาใจอันดี และเปนแนวทางในการแกปญหาภายใน
ครอบครัว และยังเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช
เพื่อปรับปรุงหรือเสริมสรางการสื่อสารที่เหมาะสมใหเกิด
ขึ้นกับแตละครอบครัวอีกดวย 

ผลของการวิจัยยังจะเปนประโยชนตอสถาบันการ  
ศึกษา ในการทําความเขาใจตอปญหาของเด็กวัยรุนไดอยาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเขาใจปญหา 
ของวัยรุนในภาพรวม โดยพิจารณาอยางรอบดานทั้งชีวิตใน
ครอบครัว และในสถาบันการศึกษา จึงจะเปนประโยชนตอ
การเล็งเห็นถึงปญหาของวัยรุน และเปนประโยชนตอการ
เสนอแนะแนวทางในการแกปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหายาเสพติดในกลุม วัยรุน  ซึ่ งฝ ายแนะแนวของ
สถาบันการศึกษาตางๆ ควรตระหนักถึงความสําคัญในการ
ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว และสถาบัน 
การศึกษาเพื่อปองกัน และแกไขปญหาของวัยรุนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ผลของการวิจัยยังจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชนที่ เกี่ยวของกับ
สถาบันครอบครัว และปญหายาเสพติด ผลการวิจัยนี้จะ
สรางความตระหนักถึงความสําคัญ และมีความเขาใจใน
ปญหาของรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว และความ 
รูสึกนึกคิดตอยาเสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช เปนแนวทางในการปองกัน  และแกไขปญหา
ยาเสพติดของวัยรุน และปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับสถาบัน
ครอบ ครัว เพื่อเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเกิดความ
มั่นคง อันจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาสังคม และ
ยังเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
ตอไป 

 

นิยามศัพท 
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว หมายถึง โครง 

สรางและกระบวนการของการสื่อสารระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว เชน บิดา มารดา และบุตร ซึ่งถือเปนการวิเคราะห
การสื่อสารระหวางบุคคล เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่เกิด 
ขึ้นซ้ําๆ จนเกิดเปนแบบแผน โดยแบงรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวออกเปน 4 แบบ ดังนี ้

1.  การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 
(Laissez - Faire) คือ ความมีอิสรเสรี ไมมีกรอบ หรือแนว 
ทางที่เปนแบบอยางใหลูกตองเชื่อฟงและคลอยตาม เด็ก

ไมไดรับการแนะนําหรือสนับสนุนใหกลาแสดงความ
คิดเห็น 

2.  การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปกปอง(Pro-

tective) คือ การสื่อสารภายใตการดูแลในเรื่องการมีกรอบ
กฎเกณฑปฏิบัติ เด็กจะถูกสอนใหปฏิเสธความคิดเห็น    
ของบุคคลภายนอกที่แตกตางจากความคิดเห็นภายใน
ครอบครัว 

3. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทาง
ความคิด (Pluralistic) คือ การใหความสําคัญในการกลา
แสดงออกในความคิดตน เด็กจะไดรับการสนับสนุนให
ปกปองความคิดเห็นของตน ไมยึดติดกับสังคมหรือประ 
เพณี ขาดการประนีประนอม และอาจขาดสัมมาคารวะตอ
ผูใหญ 

4. การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเห็นพองตองกัน 
(Consensual) คือ มีการอบรมสั่งสอนใหเคารพผูอาวุโส 
ครอบครัวลักษณะนี้จะสนับสนุนใหเด็กมีความคิดเห็น
สอดคลองกับครอบครัว 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรของการวิจัยคือ วัยรุนอายุ 10–19 ป ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
กลุมแรก คือ กลุมวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด ซึ่งสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากวัยรุนที่มีพฤติกรรมติด
ยาเสพติด และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง 
วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดที่อยูในการควบคุมของ
สถาน-  พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางกลุมที่ 2 คือ กลุมวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติด สุมตัวอยางจากนักเรียนที่ กําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
400 คน 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพรวมกัน โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล (Depth 

Interview) ในการเก็บขอมูล สวนกระบวนการวิจัยนั้น 
ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม 1 ชุด และแบบบันทึกการ
สัมภาษณ 1 ชุด ซึ่งในการเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงสํารวจ
นั้นไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน  

สวนการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะตามที่กําหนดไวขางตนจํานวนทั้งสิ้น 



20 คน และมีความเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ โดยแบงเปน
กลุมเด็กวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด 10 คน และกลุม 
 

เด็กวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดอีก 10 คน และ
กําหนดใหทั้ง 2 กลุมตัวอยาง มีอัตราสวนของชายและหญิง
ที่ใกลเคียงกัน ซึ่งผูวิจัยไดกลุมตัวอยางสําหรับสัมภาษณ
เชิงลึกทั้งสิ้น 20 คน โดยจําแนกเปนเด็กวัยรุนชาย 12 คน 
และเด็กวัยรุนหญิง 8 คน และมีประเด็นสําคัญในการสัม-
ภาษณดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัยรุน 

2. แบบแผน วิถีชีวิตของวัยรุน 

3. ลักษณะการสื่อสารภายในครอบครัวตามการรับรู
ของวัยรุน 

4. คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติด    
ของวัยรุน 

5. พฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุน 

การประมวลผลการวิจัยเชิงสํารวจนั้น ผู วิจัยใชโปร-      
แกรมสําเร็จรูป SPSS ในการคํานวณ โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ในการ
วิเคราะหวา วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวตางกันจะมีทัศนคติตอยาเสพติด
แตกตางกันหรือไม อยางไร และวิเคราะหวารูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ    
ยาเสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อยาง 
ไร และใชการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 

Correlation) เพื่อวิเคราะหวา ทัศนคติ และพฤติกรรมตอ
ยาเสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ
ในทางบวกตอกันหรือไม อยางไร นอกจากนี้ ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหไคสแควร (Chi-Square) เพื่อตรวจสอบวา วัยรุน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวตางกันจะมีพฤติกรรมตอยาเสพติดแตกตางกัน
หรือไม อยางไร สวนการสัมภาษณเชิงลึกนั้น ผูวิจัยนํา 
เสนอผลการสัมภาษณแบบบรรยาย (Descriptive)โดย
วิเคราะหประเด็นเนื้อหารวม (Thematic Analysis) ของผู
ถูกสัมภาษณ 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงสํารวจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา วัยรุนในเขตกรุงเทพ-
มหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแตกตางกัน
จะมีทัศนคติตอยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญ และพบวาทัศนคติ 
และพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนในเขตกรุงเทพ-           
มหานครมีความสัมพันธในทางบวกตอกันในระดับต่ํา      
และยังพบวาวัยรุนที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แตกตางกันจะมีพฤติกรรมตอยาเสพติดบางชนิดแตกตาง
กัน กลาวคือ วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแตกตางกันจะมีพฤติกรรมตอบุหรี่ 
ยาบา ยามา ยาขยัน กัญชา และสารระเหยแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ  แตมีพฤติกรรมตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
เฮโรอีน ฝน ยากลอมประสาท โคเคน ยาอี ยาเคไมแตกตาง
กัน 

นอกจากนี้เมื่อนําคะแนนจากการตอบคําถามเกี่ยวกับ
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของกลุมตัวอยางมาจัด
กลุมเพื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวทั้ง 4   รูปแบบพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเห็นพองตองกัน
มากที่สุด (N = 291; 72.8%) รองลงมา คือ รูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (N = 42; 10.5%) รูป 
แบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ (N = 34 ; 
8.5%) และรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปด
เสรีทางความคิด (N = 33; 8.3%) ตามลําดับ 

สวนผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอยาเสพติดพบวา 
ในบางประเด็นคําถามกลุมตัวอยางบางสวนยังมีทัศนคติที่
ไมถูกตอง ยกตัวอยาง ประเด็นคําถามที่กลาววา “ .การเสพยา
เพียง 1   หรือ 2   ครั้งจะไมทําใหเกิดการติดยา” มีกลุม
ตัวอยางถึงรอยละ 43   ที่ตอบวา “จริง” และประเด็นคําถาม
ที่กลาววา “การชี้แจงถึงโทษของการเสพยาใหกับผูที่มา
ชักชวนใหเราไปเสพยาถือเปนการเสียมิตรภาพ” มีกลุม
ตัวอยางถึงรอยละ 34.3  ที่ตอบวา “จริง” 

การวิจัยครั้งนี้พบวา มีกลุมตัวอยางรอยละ 33.2   ที่มี
พฤติกรรมเสพยาบา ยามา หรือยาขยัน และกลุมตัวอยาง
รอยละ 30.2   มีพฤติกรรมเสพกัญชา นอกจากนี้ยังพบวา 
กลุมตัวอยางรอยละ 17   มีสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรม
ติดยาเสพติด 

 



ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

จากการสัมภาษณวัยรุนชายและหญิงในเขตกรุงเทพ-
มหานครที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด พบวา สวนใหญมี
แนวโนมที่จะมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบ
ปลอยปละ และมีบางสวนที่มีลักษณะของรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแบบปกปองผสมผสานอยู โดย
สวนใหญแลวเด็กวัยรุนกลุมนี้จะถูกปลอยปละละเลยจาก
ครอบครัวคอนขางมาก ครอบครัวไมใหความสนใจในการ
ตัดสินใจ หรือการกระทําสิ่งตางๆ ของวัยรุน แมแตการตัด 
สินใจออกจากโรงเรียนก็สามารถทําไดโดยไมตองปรึกษา
สมาชิกในครอบครัว 

อยางไรก็ตามบางสวนของเด็กกลุมนี้กลับมีลักษณะ
ตรงกันขามกันอยางมาก โดยเด็กบางสวนกลับถูกครอบครัว
ควบคุมพฤติกรรมอยางเขมงวด รวมทั้งมีผูปกครองตัด   
สินใจเรื่องตางๆ แทนในทุกเรื่อง และใชการทําโทษอยาง
รุนแรงในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก แตสิ่งที่เหมือน 
กันประการหนึ่งของเด็กกลุมนี้ คือ เด็กจะไมคอยมีความ
ใกลชิดกับครอบครัว ไมวาจะถูกเลี้ยงดูอยางเขมงวด หรือ
ปลอยปละ  เด็กกลับไมมีความสนิทสนมใกล ชิดกับ
ครอบครัว โดยมีปริมาณการสื่อสารภายในครอบครัวไม
มากเทาเด็กวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติด วัยรุนทั้ง
ชายและหญิงที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดมักไมคอยปรึกษา
ปญหาตางๆ ของตนกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะกับ
ผูใหญ บางสวนอาจพูดคุยกับพี่นอง แตสวนใหญนั้นมัก
เลือกที่จะปรึกษากับเพื่อนมากกวา 

สวนการสัมภาษณวัยรุนชายและหญิงในเขตกรุงเทพ-
มหานครที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติด พบวา สวนใหญมี
แนวโนมที่จะมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบ
เปดเสรีทางความคิด และแบบเห็นพองตองกัน เด็กวัยรุน
กลุมนี้คอนขางจะมีอิสระในการดําเนินชีวิตเปนบางเรื่อง 
กฎระเบียบภายในครอบครัวมีความยืดหยุน และมีปริมาณ
การสื่อสารภายในครอบครัวคอนขางมากกวาวัยรุนกลุมที่มี
พฤติกรรมติดยาเสพติด โดยวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดจะสามารถปรึกษาหารือ และพูดคุยกับผูใหญใน
ครอบครัวไดในบางเรื่อง และบางเรื่องเด็กเลือกที่จะปรึกษา
หรือพูดคุยกับพี่นองของตน 

จะสังเกตเห็นไดวาวัยรุนทั้งที่มีพฤติกรรมติดยาเสพ   
ติด หรือไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดมักไมคอยกลาที่จะ
พูดคุย หรือปรึกษาเรื่องของตนกับผูใหญในครอบครัว แต

สิ่งที่แตกตางกัน คือ ในขณะที่วัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดสวนใหญ เลือกที่ จะหันไปสนิทสนม  และ
ไววางใจพ่ีนองของตน  แตวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดสวนใหญกลับหันไปสนิทสนม และไววางใจ
เพื่อนๆ มากกวา 

สวนการสัมภาษณเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมตอ
ยาเสพติดพบวา วัยรุนทั้งที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และ
ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดตางเห็นวา การเสพยาเปน   
การกระทําผิด แตการเสพยาในปจจุบันก็กลายเปนเรื่อง
ธรรมดา และวัยรุนทั้งสองกลุมยังรูสึกเฉยๆ และเห็นวา        
ผูติดยาเสพติดเปนบุคคลธรรมดาที่ไมนารังเกียจ แตวัยรุน 
ที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดมีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับผลของ 
ยาเสพติด  โดยสวนใหญ เห็นวายาเสพติดบางชนิดมี
ประโยชน และการเสพยาเพียง 1 หรือ 2  ครั้งไมทําใหติดยา 

สวนการสัมภาษณเกี่ยวกับความรูสึกเมื่อมีคนมาชวน
ใหลองใชยาเสพติดนั้น พบวา วัยรุนทั้งที่มีพฤติกรรมติด
ยาเสพติด และไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดตางมีความรูสึก  
วาในการตอบรับหรือปฏิเสธคําชวนนั้น กลุมตัวอยางตาง
เกรงวาจะเสียมิตรภาพกับผูมาชักชวนใหลองใชยาเสพติด 
โดยเฉพาะเมื่อผูที่มาชักชวนนั้นเปนเพื่อนสนิทของตน 

และการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมตอยาเสพติด พบวา 
กลุมตัวอยางวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดเสพยาทุกวัน 
โดยสวนใหญเสพยาบา กัญชา และสารระเหยตามลําดับ 
และภายในครอบครัวของวัยรุนกลุมนี้สวนใหญมีสมาชิกที่
ติดยาเสพติด 

 

ขอสรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
1. ทั้งวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด  และไมมี

พฤติกรรมติดยาเสพติดสวนใหญไมไดมีทัศนคติตอยา      
เสพติดแตกตางกัน ทัศนคติ และพฤติกรรมตอยาเสพติด
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครไมไดสอดคลองกันเสมอ
ไป การที่ทัศนคติ และพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธตอกันนั้น อาจเปน
เพราะทัศนคติเปนเพียงสวนหนึ่งของความคิดของบุคคล
เทานั้น เปนขอสรุปทางจิตใจที่บุคคลคนหนึ่งจะมีตอ
ประเด็นใดๆ และทัศนคติไมไดเปนสิ่งเดียวที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคล โดยอาจมีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวาทัศนคติ เชน สถานการณใน



ขณะนั้น ประสบการณ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของบุคคล เปนตน 

ดังจะเห็นไดจากการสัมภาษณ เด็กวัยรุนทั้งที่มี
พฤติกรรมติดยาเสพติด และวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติด พบวา วัยรุนทั้งสองกลุมสวนใหญมีทัศนคติตอ
การเสพยาเสพติดในแนวทางเดียวกัน คือ เห็นวาการเสพยา      
เสพติดเปนการกระทําผิด แตการเสพยาเสพติดในปจจุบัน 
ก็เปนเรื่องธรรมดา  และรูสึกเฉยๆ  ไมไดรังเกียจผูที่มี
พฤติกรรมติด 

ดังนั้น วัยรุนบางคนจึงอาจไดรับอิทธิพลจากประสบ- 
การณในอดีตของตน หรือสภาพทางสังคม หรือครอบครัว
ของวัยรุนอาจเปนสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนใหวัยรุนมีพฤติกรรม
เกี่ยวของกับยาเสพติดไดงาย ทั้งๆ ที่เด็กวัยรุนก็รับรูเชนกัน
วายาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี และการเสพยาเปนการกระทําผิด 
ดังนั้น ทัศนคติตอยาเสพติดจึงไมอาจเปนสิ่งที่กําหนด หรือ
แสดงถึงแนวโนมของพฤติกรรมที่มีตอยาเสพติดของวัยรุน
ในเขตกรุงเทพมหานครได 

2. ผลการวิจัยพบวา วัยรุนกลุมที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบปลอยปละ และแบบปกปองมีพฤติ-
กรรมสูบบุหรี่ เสพยาบา ยามา ยาขยัน กัญชา และสารระเหย
มากกวาวัยรุนอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมที่มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทางความคิดและแบบเห็น
พองตองกัน อาจเปนเพราะครอบครัวของวัยรุนกลุมที่มี
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละและ
แบบปกปอง มีลักษณะความสัมพันธที่คลายกัน กลาวคือ มี
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเนนแสดงความ
คิดเห็น (Concept-Orientation) ในระดับต่ํา ซึ่งตามทฤษฎี
เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวช้ีใหเห็นวา 
บุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเนน
แสดงความคิดเห็นในระดับต่ํา ภายในครอบครัวจะมีปริมาณ
การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครอง 
และเด็กวัยรุนนอย ครอบครัวลักษณะนี้มักไมสนับสนุนให
เด็กแสวงหาความจริงอยางรอบดาน การคนหาเหตุผล และ
ขอเท็จจริงตางๆ (Eswara, 1974; Rosengren, 2000; Rubin, 
Palmgreen, และ Sypher, 1994) ดังนั้น วัยรุนกลุมที่มีรูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ และแบบ
ปกปองจึงมีปริมาณการสื่อสารกับครอบครัวไมเพียงพอที่
ครอบครัวจะชี้แจงถึงเหตุผล ความรู ความเขาใจที่ชัดเจน

เกี่ยวกับยาเสพติด เด็กวัยรุนจะขาดความพรอม และความ
มั่นใจที่จะรับมือกับโลกภายนอกครอบครัว 

3. วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดบางสวนมักได     
รับปฏิกิริยาโตตอบจากครอบครัวในทางลบ เชน การตําหนิ 
การดุดาวากลาว การลงโทษ ซึ่งเมื่อวัยรุนไดยิน ไดฟงอยาง
สม่ําเสมอจะสงผลใหเด็กวัยรุนมองตนเองวาดอยคุณคาลง 
 

ซึ่งจะสงผลตอความคิด และการกระทําตอสิ่งตางๆ รวมทั้ง 
เมื่อเวลาเผชิญหนากับยาเสพติด ดังที่ สไตนเบิรก (Steinberg, 

1996) กลาววา โดยทั่วไปแลว ถาวัยรุนไดรับการสนับสนุน
ทางอารมณ และจิตใจจากผูปกครองนอย และมีความนับถือ
ตนเองต่ํา มองไมเห็นคุณคาของตนเอง จะสงผลใหวัยรุน
ต้ังใจทําในสิ่งที่ผิดได ดังนั้น ถาครอบครัวไมใหความรัก 
ความอบอุน และไมใหการสนับสนุน โดยผานการสื่อสาร
ภายในครอบครัวอยางเพียงพอ วัยรุนอาจเห็นวาตนไมมี
คุณคา และตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิด เชน การตัดสินใจใช
ยาเสพติด ในทางตรงกันขาม จากการสัมภาษณวัยรุนที่ไม
มีพฤติกรรมติดยาเสพติด จะพบวา วัยรุนรับรูไดวาตนเองมี
คุณคา มีคนหวงใย ซึ่งพอแมแสดงออกผานทางการสื่อสาร
ภายในครอบครัว ก็จะสงผลใหเด็กวัยรุนยอมรับฟงคําสั่ง
สอน และคําตักเตือนจากพอแม ทั้งในเรื่องทั่วๆ ไป และ
เรื่องยาเสพติดดวยเชนกัน 

ผลการวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปเปนประเด็นที่นาสนใจ
ไดวา วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และไมมีพฤติกรรม
ติดยาเสพติดมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่แตกตาง
กัน โดยพบวา วัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดสวนใหญ
จะมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทาง
ความคิด และแบบเห็นพองตองกัน และสวนใหญยังไดรับ
การเลี้ยงดูดวยความรัก ความเอาใจใส มีปริมาณการสื่อสาร
ระหวางกันของสมาชิกในครอบครัวมากเพียงพอที่จะเขาใจ
กันและกัน  ซึ่งตรงกันขามกับวัยรุนที่มีพฤติกรรมติด
ยาเสพติด  ซึ่ งสวนใหญมีรูปแบบการสื่อสารภายใน
ครอบครัวแบบปลอยปละ และแบบปกปอง และสวนใหญ
มักไดรับการเลี้ยงดูใหมีมุมมองตอตนเองในแงลบ ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง และขาดความรัก ความเขาใจจาก
ครอบครัว โดยสรุปแลว การอบรมเลี้ยงดูในที่นี้รวมถึงการ
สื่อสารภายในครอบครัวดวย ซึ่งมีผลกระทบตอความคิด
และพฤติกรรมของเด็กวัยรุน ครอบครัวจะใชการสื่อสาร
ภายในครอบครัวสรางอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรม



ตอยาเสพติดของวัยรุน ดังนั้นการสื่อสารภายในครอบครัว
จึงนาจะสามารถเสริมสรางทัศนคติ และพฤติกรรมที่
ถูกตองตอยาเสพติดใหกับวัยรุนไดเชนกัน 

จากผลการวิจัยทั้งหมด ผูวิจัยสามารถสรุปลักษณะ
โดยรวมของวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และวัยรุนที่
ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดไดดังนี้  

ตารางแสดงลักษณะโดยรวมของวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติด 
วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด วัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติด 

1. โดยสวนใหญครอบครัวมักมีความสัมพันธรูปแบบที่ 2 
ซึ่งเรียกวา “การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเนนแสดง
ความคิดเห็น” (Concept-Oriented Family Communi-

cation) ในระดับต่ํา 
2. มักมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอย

ปละ (Laissez - Faire) หรือแบบปกปอง (Protective) 
 

3. มีมุมมองตอตนเองในแงลบ มองไมเห็นคุณคาของตน 
เอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

4. มักไมเขาใจในความคิด หรือการกระทําของผูใหญใน
ครอบครัว ซึ่งโดยสวนใหญแลวเด็กมักเคยพบกับ
ปฏิกิริยาตอบสนองจากผูใหญในครอบครัวที่ไมแน 
นอน และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน การใชภาษาทา 
ทาง หรือคําพูดตางๆ  

5. บางสวนมีประสบการณ หรือเรียนรูเกี่ยวกับยาเสพติด
จากพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 

1. โดยสวนใหญครอบครัวมักมีความสัมพันธรูปแบบที่ 2 
ซึ่งเรียกวา “การสื่อสารภายในครอบครัวแบบเนนแสดง
ความคิดเห็น” (Concept-Oriented Family Communi-

cation) ในระดับสูง 
2. มักมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวแบบเปดเสรี

ทางความคิด (Pluralistic) และแบบเห็นพองตองกัน 
(Consensual) 

3. มีมุมมองตอตนเองในแงบวก รูสึกไดวาตนเองมีคุณคา 
 

4. รับรู และไดรับฟงเหตุผลจากผูใหญในครอบครัวอยู
เสมอ ไดรับการตอบสนองดวยภาษาทาทางหรือคําพูดที่
แนนอน สม่ําเสมอ และเปนไปในทางบวกจากครอบ 
ครัว 

 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีใหเห็นวา รูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวมีบทบาท และมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ทัศนคติ และพฤติกรรมตอยาเสพติดของเด็กวัยรุน ดวยเหตุ
นี้ผลการศึกษาที่พบจึงอาจเปนอีกแนวทางหนึ่งในการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งชวยใหผูวิจัยรูวารูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวลักษณะใดที่อาจจะชวยปองกัน 
และแกไขปญหาดังกลาวได ดังนั้น จึงควรเปนหนาที่ของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะสรางการสื่อสารภายใน
ครอบครัวที่เหมาะสมกับความตองการ และสามารถสราง
ความสุขใหกับทุกคนในครอบครัวได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับครอบครัว และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1. ครอบครัวควรใหความสนใจกับพฤติกรรมการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว และตระหนักวาการ
สื่อสารมีผลกระทบมากเพียงใดตอสมาชิกในครอบครัว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการวิจัยครั้งนี้ที่ช้ีใหเห็นวา รูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวมีสวนเกี่ยวของกับทัศนคติ
และพฤติกรรมที่มีตอยาเสพติดของเด็กวัยรุน  ดังนั้น
ครอบครัวอาจสามารถใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับครอบครัว
ของตนในการปองกัน รวมทั้ง แกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพ 
ติดของเด็กวัยรุนในครอบครัวได การสื่อสารอาจเปนสิ่งที่
สมาชิกแตละคนปฏิบัติระหวางกันดวยความเคยชิน จนอาจ
มองขามวา บางคําพูด หรือบางการกระทําที่สื่อสารออกไป
ซ้ําๆ อาจเปนสิ่งที่สรางทัศนคติตอยาเสพติดและเสริมสราง
พฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กวัยรุน โดยที่ผูปกครอง
ไมทันสังเกต 

ดังนั้น ถาสมาชิกในครอบครัวหันมาใหความสนใจ
กับคําพูดและการกระทําที่สื่อสารออกไป และพิจารณาวา
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวรูปแบบใดที่เหมาะสม
กับครอบครัวของตนมากที่สุด โดยเนนที่รูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวแบบเปดเสรีทางความคิด (Pluralistic) 



หรือแบบเห็นพองตองกัน (Consensual) ซึ่งผลการวิจัย
สามารถยืนยันไดวาวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติด
สวนใหญมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว 2 รูปแบบ
นี้ การสื่อสารภายในครอบครัวทั้ง 2 รูปแบบนี้จะสามารถ
ชวยสรางความเขาใจ ความไววางใจระหวางกัน และความ
ใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะสราง
ครอบครัวที่เปยมไปดวยความรัก ความอบอุน และวัยรุน
ในครอบครัวจะมีพฤติกรรมหางไกลจากยาเสพติดมากขึ้น
ดวย 

2. นอกจากนี้ครอบครัวควรจะปลูกฝงใหเด็กวัยรุน
รับรูถึงคุณคาของตนเอง สนับสนุนใหวัยรุนมีมุมมองตอ
ตนเองในทางบวก โดยครอบครัวตองใหความรัก ความ
อบอุนอยางเพียงพอ ใหคําแนะนํา ปรึกษาเมื่อเด็กวัยรุนมี
ปญหา ไมใชการดุดาวากลาว หรือการลงโทษอยางรุนแรง
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของเด็ก แตควรใชการช้ีแจง ให
เหตุผล และเสนอแนะการกระทําที่ถูกที่ควรใหกับวัยรุน 
เพราะจากการวิจัยพบวา  วัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดโดยสวนใหญนั้นมักมีมุมมองตอตนเองใน
ทางบวก ดังนั้นมุมมองที่มีตอตนเอง การรับรูถึงคุณคาของ
ตนเองจึงนาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนใหวัยรุน
มีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดได 

3. ผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้ สามารถเปนแนวทาง
ใหกับองคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา
ยาเสพติด เพื่อใชในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
ของเด็กวัยรุน เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเปนหนวยงานราชการที่
ปฏิบัติงานดานการปองกัน และปรามปรามยาเสพติดโดย 
ตรง รวมทั้งสถานพยาบาลและมูลนิธิตางๆ ที่ปฏิบัติงาน
ดานการปองกัน หรือบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด องคกร
หรือหนวยงานเหลานี้ตางมีจุดมุงหมายในการปองกัน ปราบ 
ปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ดังนั้น ผลการวิจัยที่
พบในครั้งนี้  นอกจากจะเปนขอเสนอแนะวา การสื่อสาร
ภายในครอบครัวสามารถใชเปนแนวทางในการปองกัน
วัยรุนไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ยังเปนแนวทางใน
การบําบัดรักษาวัยรุนผูติดยาเสพติดใหสามารถปรับตัว
กลับมาใชชีวิตรวมกับครอบครัว และสังคมไดอยางมี
ความสุขแบบยั่งยืน เนื่องจากเปนแนวทางการแกไขปญหา
ยาเสพติดที่ตนเหตุของปญหาดังกลาว โดยเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของควรจะไดรับการอบรมทางดานการสื่อสาร เพื่อ 

ใหเจาหนาที่เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
สื่อสารภายในครอบครัว และใหความสําคัญกับวิธีการ
สื่อสารที่จะแสดงถึงความไววางใจ ความจริง และความ
ยินดีที่จะบําบัดรักษาวัยรุนเหลานี้ 

สําหรับประเด็นที่เหมาะจะนํามาใชในการรณรงคเพื่อ
ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตอไปนั้น จากการวิจัย
พบวา วัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด และวัยรุนที่ไมมี
พฤติกรรมติดยาเสพติดมีทัศนคติที่แตกตางกันในประเด็นที่
เกี่ ยวกับผลของยาเสพติด โดยวัยรุนที่มีพฤติกรรมติด
ยาเสพติดสวนใหญมักมีทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับผลของ
ยาเสพติด เชน วัยรุนมักเห็นวายาเสพติดมีทั้งคุณ และโทษ 
ยาเสพติดบางประเภทมีประโยชน รวมทั้งสวนใหญมัก
เขาใจวาการเสพยาเพียง 1 หรือ 2 ครั้งไมทําใหติดยา ดังนั้น 
การรณรงคเพื่อปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตอไปนั้น 
ควรนํา เสนอในประเด็นดังที่กลาวมาเพื่อใหวัยรุนเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองตอผลของยาเสพติด ซึ่งนาจะสงผลใหวัยรุน
มีพฤติกรรมติดยาเสพติดลดนอยลงได 

4. นอกจากนี้ยังมีองคกรอื่นๆ ที่มีความใกลชิดกับ
วัยรุนไมนอยไปกวาครอบครัว นั่นคือ สถาบันการศึกษา 
ทั้งในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
เปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของวัยรุน เพราะวัยรุนใช
ชีวิตคลุกคลีอยู กับเพื่อน ครูและอาจารยในสถาบันการ 
ศึกษาไมนอยไปกวาครอบครัว ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึง
ควรจะมีบทบาทในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
ไดเชนกัน ผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ และอิทธิพล
ของการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีตอเด็กวัยรุน สถาบัน 
การศึกษาจึงอาจมีสวนชวยเสนอแนะแนวทาง หรือช้ีนําให
ผูปกครอง และเด็กวัยรุนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
สื่อสารภายในครอบครัว ชวยผสานความเขาใจระหวาง
ผูปกครอง และเด็กวัยรุน โดยผานการจัดสัมมนา การจัด
ประชุม หรือกิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาที่สามารถ
นําผูปกครอง และเด็กวัยรุนมาพบปะกัน และมีกิจกรรม
รวมกัน ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวมี
ความใกลชิด และมีปริมาณการสื่อสารระหวางกันมากขึ้น  

นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังสามารถชวยอบรมขัด
เกลาเด็กวัยรุนใหมีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่
เหมาะสม ไมวาจะเปนรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แบบเปดเสรีทางความคิด หรือแบบเห็นพองตองกันก็ตาม 
โดยผานการเรียน การสอนโดยตรง เพื่ออบรมและชี้แนะ



ใหเด็กวัยรุนเห็นความสําคัญของการสื่อสารภายในครอบ  
ครัว และเด็กวัยรุนเองก็สามารถเปนสวนสําคัญในการ
สรางรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่เหมาะสมให 
กับครอบครัวของตนได ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการปอง 
กัน และแกไขปญหายาเสพติดของเด็กวัยรุนได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรจะทดลองทําการวิจัย

ระยะยาวเพื่อศึกษาพัฒนาการ และแนวโนมของทัศนคติ 
และพฤติกรรมตอยาเสพติดวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
เมื่อไดรับกระบวนการสื่อสารที่ตอเนื่องจากแหลงสารอื่นๆ 
ยกตัวอยาง การสื่อสารจากครู อาจารย นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา รวมทั้งการสื่อสารจากองคกรที่เกี่ยวของกับ
ปญหายาเสพติด เปนตน 

2. ผูวิจัยนาจะศึกษาเพิ่มเติมถึงลักษณะการสื่อสารกับ
กลุมอื่นๆของเด็กวัยรุนเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบกับการ
สื่อสารภายในครอบครัว ยกตัวอยางเชน ลักษณะการสื่อสาร
กับกลุมเพื่อน ลักษณะการเปดรับสื่อมวลชน วารูปแบบการ
สื่อสารรูปแบบใดที่อาจมีความสัมพันธกับทัศนคติ และ
พฤติกรรมตอยาเสพติดเชนกัน เพื่อเพิ่มแนวทางในการ
แกไขปญหายาเสพติดไดอยางครอบคลุมและรอบดานมาก
ยิ่งขึ้น 

3. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจใชวิธีการสัมภาษณสมาชิก
ภายในครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัว ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่มีตอ
ยาเสพติดของเด็กวัยรุนใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจชวยให
เห็นมุมมองที่แตกตางออกไปจากมุมมองของเด็กวัยรุน ซึ่ง
อาจเปนไปไดวาสมาชิกแตละคนในครอบครัวอาจมีมุม 
มอง และการรับรูที่แตกตางกัน ถึงแมจะรับรูในเหตุการณ
เดียวกัน 
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น.ส.อณินทร  วารีรัตนนุกูล  สําเร็จการศึกษานิเทศศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
และวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ มหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ  เกษะประกร สําเร็จ 
การศึกษา Ph.D. in Interpersonal Communication มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ  M.A. in Public Relations, Ball State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา และนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และเปนอาจารยประจําสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทในหลักสูตรภาษาไทยและโครงการนานาชาติ มี
ผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา 1. การสื่อสารเพื่อการโนม
นาวใจ และ 2. การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ  
 

 

 

 


