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13530486: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: การผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ การสรางสรรครายการการผลิต
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว โดยมุงเนนศึกษากระบวนการผลิต
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา
ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอายุต้ังแต 13
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 15 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
และเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย 
          ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความสนใจตอการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว โดยจะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ รูปแบบและ
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นดวยกับการ
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวเพราะทําใหตระหนักถึงความสําคัญของ
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด 
สรางสรรครายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของคนที่อยูใกลตัว และจากช้ินงานการผลิต ผูศึกษาได
สํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ 
พบวา รายการ “Happy Family Plus” มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
นาสนใจแปลกตา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร โดยมองวาเปนการนําเสนอ
เรื่องราวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว
มากข้ึน 
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วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน
เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน
เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน
จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 

วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
กลุมเปาหมายมีความสนใจ การผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมตอ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นดวยกับการ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นดวยกับการ

ตอกลุมเปาหมายมีความสนใจ
จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 

กลุมเปาหมายมีความสนใจผลการศึกษาวิจัยพบวา 
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เสนอเรื่องราว

ตอกลุมเปาหมายมีความสนใจ การผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยความสัมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความสนใจ

วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยความสัม
กลุมเปาหมายมีความสนใจกลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน 

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

ความสัม
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการโทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 15
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
ความสัม

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

ความสัมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการโทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่

เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี

ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการโทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย

ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ
เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ
เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

การผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นดวยกับการ

เพราะ ใหเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน 

ตระหนักถึงความสําคัญของ
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด
สรางสรรครายกาสรางสรรครายกา
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ

โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่
และจากช้ินงานการผลิต

ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
สํารวจ
พบวา รายการ มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดูมีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

มองวาเปนการนํา
พบวา รายการ พบวา รายการ 

ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว
มากข้ึน

ศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทเกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการโทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 15
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมความสัม
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ

นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการโทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

ความสัม
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการ

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความสนใจ

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว โดย
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
การผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
กลุมเปาหมายมีความสนใจ

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
การผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมตอการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมกลุมเปาหมายมีความสนใจตอผลการศึกษาวิจัยพบวา 

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

กลุมเปาหมายมีความสนใจ
จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 

ตอตอการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 

วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นดวยกับการ

กลุมเปาหมายมีความสนใจผลการศึกษาวิจัยพบวา 
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกันวิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน 

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวเสนอเรื่องราว เพราะ
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

ทําให
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน 

เพราะ
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

ทํา
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
ที่อยูใกลตัว

ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

ตระหนักถึงความสําคัญของ
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่
ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิดซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด

โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่
และจากช้ินงานการผลิต

ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ
มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน 
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน 
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

ของคน
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
สรางสรรครายกา
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ

ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

และจากช้ินงานการผลิต
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวสรางสรรครายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว

และจากช้ินงานการผลิต
โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่

และจากช้ินงานการผลิต
รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวสรางสรรครายกา

เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
สํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง
พบวา รายการ 

รที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
สรางสรรครายกา

ที่อยูใกลตัว และจากช้ินงานการผลิตเปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

สําคัญ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

สําคัญของคน
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

ที่อยูใกลตัวที่อยูใกลตัวเปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

Happy Family Plus

เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

“Happy Family Plus

เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง

Happy Family Plus
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ
มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง
Happy Family Plus
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง
มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดูมีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง
Happy Family Plus
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง
Happy Family Plus” มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดูมีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

โดยมองวาเปนการนํา
มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร โดยกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร
ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดูมีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดูHappy Family Plus
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว

พบวา รายการ 
นาสนใจแปลกตา 

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดูHappy Family Plus มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรนาสนใจแปลกตา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร

ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร มองวาเปนการนํา

ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควรนาสนใจแปลกตา 

เรื่องราวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว
มากข้ึน

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร
ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร
ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว

มากข้ึน

โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

พันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทยเพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริม
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่
และจากช้ินงานการผลิต

มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
มองวาเปนการนํา

พบวา รายการ 
นาสนใจแปลกตา 
เรื่องราวเรื่องราวความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว
มากข้ึน

ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และความตองการในดานเน้ือหารูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มี
ตอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ของกลุมเปาหมายอ
ข้ึนปไป รวมทั้งการวิเคราะหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บท
โทรทัศน เพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงาน ความยาว 15 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรครายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอผูชมเพือ่ศึกษาและ
ทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

เพื่อใหจุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในสังคมไทย
ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความสนใจตอการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ตองนาสนใจ 
วิธีการนําเสนอที่ตองมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมอยูดวยกัน ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นดวยกับการ

เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวเพราะทําใหตระหนักถึงความสําคัญของ
คนในครอบครัวและมีความเขาใจกันมากข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อมาคิด
สรางสรรครายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว โดยมีรูปแบบและเน้ือหาที่
เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของคนที่อยูใกลตัว และจากช้ินงานการผลิต
สํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ
พบวา รายการ “Happy Family Plus” มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ดู
นาสนใจแปลกตา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาพอสมควร โดยมองวาเปนการนํา

ความสัมพันธของคนในครอบครัวที่นาติดตามและชวยใหคนหันมาใสใจคนในครอบครัว
มากข้ึน

ศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาสเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา
ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาสดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาำ
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ

ำ
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาำเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา
ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาำดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาสำสเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาสเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาำเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาสเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา
ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาสดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาำดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหาสดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหา

นรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณนรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยานเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาั
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ั
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณัรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณกรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณกรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยากเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

หรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวหรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณหรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

ห
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

อรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณอรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณสรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวสรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณสรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณุ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

ุ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

ดรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวดรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณดรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณกรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวกรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว โดยมุงเนนศึกษากระบวนการผลิตกโดยมุงเนนศึกษากระบวนการผลิต
รายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณกรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

ก
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

ลรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณลรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา

ล
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาารายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณารายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยาาเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยางเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยางเชิงลึกของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และนักจิตวิทยา
ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหา

ง
ดานวัยรุนและครอบครัว โดยมีการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศนที่มีเน้ือหา



จ

กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยณัฐพงษ มงคล

สวัสด์ิ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิง
ตอขาพเจา รวมทั้งอาจารยดร.ธํารง รัตนภรานุเดช อาจารยสพชัย พาลพาย อาจารยพิชานนท วงศ
วิทยาเมธากุล และอาจารยณภัสสร เตลิงคพันธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ 
ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะหทางดานขอมูล และสถานที่ในการ
ถายทํา 

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
อนุเคราะหทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ 

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะหทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ 

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน
รายการ 

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด 
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

ข้ึนมา 
ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี
ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมามารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
ประสบความสําเร็จไดดวยดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบความสําเร็จไดดวยดี

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
ประสบความสําเร็จไดดวยดีประสบความสําเร็จไดดวยดีประสบความสําเร็จไดดวยดี

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
ประสบความสําเร็จไดดวยดีประสบความสําเร็จไดดวยดี

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
ขอกราบขอบพระคุณคณา

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
คณา

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
ขอกราบขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบความสําเร็จไดดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คณาขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแขอกราบขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอกราบขอบพระคุณคณาขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีขอกราบขอ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะหครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธทางดานขอมูล
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะหทางดานขอมู

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ทางดานขอมู

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ทางดานขอมู

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ทางดานขอมู

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ทางดานขอมูทางดานขอมู

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน
ทางดานขอมู

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน
ทางดานขอมูทางดานขอมูทางดานขอมู

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ

ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห
ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ 

ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห
ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ 

ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะหลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ 
ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ

ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ 
ทางดานขอมูล

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ

ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ

ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
ทางดานขอมูล

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะหครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

ละการสื่อสาร 
จนทําใหศิษยคนน้ีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบความสําเร็จไดดวยดี
คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และคุณชลอศักด์ิ 
ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะหลักษณะวงศศรี นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

ขอขอบพระคุณ คุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว ที่ใหความ
เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะหทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธทางดานขอมูลทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ทางดานขอมู

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ทางดานขอมูลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

เพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ทางดานขอมู
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ทางดานขอมู
ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณคุณเชิดพงษ ศรีสุธรรมและคณะ ผูผลิตรายการโทรทัศนรายการ
ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะหทางดานขอมูครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธ

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

ครอบครัวเดียวกัน ที่ใหความอนุเคราะห
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด

ลเพื่อนํามาประกอบในการทําจุลนิพนธทางดานขอมู
ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนินขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ คุณอรชุลี พิศลยบุตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเปนพิธีกรดําเนิน

ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบพระคุณอาจารยสังกมา สารวัตร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอดขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ ทุกคนที่ใหกําลังและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ

บพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ีบพระคุณบิดามารดา และคุณตาคุณยาย ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดจุลนิพนธน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาขอกราบขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบความสําเร็จไดดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คณา
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบความสําเร็จไดดวยดี
คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบความสําเร็จไดดวยดี

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
ประสบความสําเร็จไดดวยดี

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 
ประสบความสําเร็จไดดวยดี

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา
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สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
Happy Family Plus " Happy Family Plus " 

สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ทรายการ "
สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

Happy Family Plus " Happy Family Plus " Happy Family Plus " Happy Family Plus " Happy Family Plus " 4-1 ตาราง บ4-1 ตาราง บ
สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 

สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 

4-1 ตาราง บ4-1 ตาราง บ
5-1 ตารางแ5-1 ตารางแ
5-2 ตารางแ5-2 ตารางแ5-2 ตารางแ
5-3 ตารางแ5-3 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 5-3 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 5-3 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
Happy Family Plus " 

สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
Happy Family Plus " 

สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 
สดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
Happy Family Plus " 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
Happy Family Plus " 

3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

Happy Family Plus " 

3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
ทรายการ "

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 
3-19 ตารางแ
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
3-19 ตารางแ
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
3-19 ตารางแ
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 

3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 

3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
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สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 

4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 

4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 

2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 

2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 

2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 

2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 

2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 

2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
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1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

3-19 ตารางแ
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
  51 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเสนอรายการโทรทัศนครอบครัว   47 
4-1 ตาราง บ

5-3 ตารางแ

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ      39 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ      39 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน   40 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบรายการท่ีรับชมบอย   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว   41 
สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 

สดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว   41 
1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

1 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ทํารวมกับครอบครัว   42 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
2 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา   43 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 

 ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุทีท่ําใหเกดิปญหาครอบครัว   43 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 

4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 
4  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว   44 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
5  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการชมรายการโทรทัศนครอบครัว   44 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนครอบครัวที่เคยรับชม   45 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 

สดงคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามชวงเวลาออกอากาศรายการครอบครัว  46 
3-20  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการครอบครัว    47 

7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
7  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการครอบครัว   45 
8  ตารางแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการชมรายการครอบครัว   46 
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บทที่  1 
 บทนํา  

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 
ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ
มากกวาการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  William F. 
Ogburn  นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี ผลิต
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก  อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎระเบียบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 
(William F. Ogburn, อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2533 : 9-10) ซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และ
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญหาดังน้ี 

ความรุนแรงในครอบครัว Craig Calhoun อธิบายไววา ตอนเราเปนเด็กน้ันไดรับการสั่ง
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด  คุณอาจ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัวเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก ซึ่ง
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนในครอบครัว  
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครียด ผลสืบ
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได (Craig 
Calhoun 1997 : 312-314, อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2553 : 129) 

พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  
และการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงานมากกวาครอบครัว เด็กเล็กจะถูกเลี้ยงดูใน
ลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับ
เลี้ยงเด็กซึ่งมีทั้งเชาไป-เย็นกลับ และรับกลับสัปดาหละครั้ง โดยพอแมจะออกไปทํางานนอกบาน ซึ่ง
เด็กจะอยูกันตามลําพังทั้งวันกับผูชวยดูแล หากบุคคลที่ไดมีคุณภาพจะทําใหเด็กมีการพัฒนาการที่ดี
หรือหากมีผูสูงอายุที่เปนปูยาตายายอยูดวยจะชวยควบคุมการเลี้ยงดูไดดวย ในทางกลับกัน หากผูชวย
ดูแลเด็กไมมีคุณภาพ  และคุณธรรมก็จะมีผลตอพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กตอไป หรือแมแตใน
เด็กวัยรุนเองซึ่งวัยน้ีถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ หากไมเขามาดูแล ปลอยใหไปปรึกษาปญหากับเพื่อนซึ่ง
วุฒิภาวะก็เทากัน อาจจะนําพาไปสูการตัดสินใจที่ผิดได ซึ่งสถานการณเหลาน้ีจะมีผลตพัฒนาการของ
เด็กทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การที่เด็กไมไดรับความใกลชิดกับพอและแมยังสง ผลกระทบตอ

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  
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เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
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อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
2553อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2553อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  

เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
314, 

พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  

เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
Calhoun 1997 : 312
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
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ลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับ

เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
Calhoun 1997 : 312
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 

พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  
Calhoun 1997 : 312

พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  
และการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงานมากกวาครอบครัว เด็กเล็กจะถูกเลี้ยงดูใน

Calhoun 1997 : 312
พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  

และการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงานมากกวาครอบครัว เด็กเล็กจะถูกเลี้ยงดูใน
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โดยพอแมจะออกไปทํางานนอกบาน ซึ่ง
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ลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับ
และการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงานมากกวาครอบครัว เด็กเล็กจะถูกเลี้ยงดูใน
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เย็นกลับ และรับกลับสัปดาหละครั้ง
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เย็นกลับ และรับกลับสัปดาหละครั้ง
เด็กจะอยูกันตามลําพังทั้งวันกับผูชวยดูแล หากบุคคลที่ไดมีคุณภาพจะทําใหเด็กมีการพัฒนาการที่ดี

ลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับ
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ลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับ
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เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  พอแมจะมีเวลาการเลี้ยงลูก และการอยูกับลูกนอยลง เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจ  

และการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงานมากกวาครอบครัว เด็กเล็กจะถูกเลี้ยงดูใน

ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครียดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
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เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
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เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
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เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 

เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใเหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใเหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัวเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 

วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 

วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัวเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัวเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 

เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 

เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใเหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรงสอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 

วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 

วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 

สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรงสอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั

สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรงสอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตัมีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ

สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรงสอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรงสอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

Craig Calhoun Craig Calhoun 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

าดังน้ี
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

ความรุนแรงในครอบครัว 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

อธิบายไววา ตอนเราเปนเด็กน้ันไดรับการสั่ง

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

ความรุนแรงในครอบครัว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญหจะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

ความรุนแรงในครอบครัว 

10 ซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และ
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล William F. Ogburn, William F. Ogburn, 
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล William F. Ogburn, 
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล ซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 
ซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และ

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
10

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
9-

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

Craig Calhoun 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรสมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิกสมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิกสมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร  อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
าดังน้ี

ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก

ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา

ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 
ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน

ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ
าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมาาการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา

จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 
ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน

ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 
ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมาาการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎรอบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร
และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 

สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
William F. Ogburn, 
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร
และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก 

อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร
และใหสถานภาพทางสังคมแกสมาชิก เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

ซึ่งเปนหนาที่ที่ครอบครัวพึงมี และ
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญหจะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

อธิบายไววา ตอนเราเปนเด็กน้ันไดรับการสั่ง
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

ความรุนแรงในครอบครัว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญหจะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

ความรุนแรงในครอบครัว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

ความรุนแรงในครอบครัว อธิบายไววา ตอนเราเปนเด็กน้ันไดรับการสั่งอธิบายไววา ตอนเราเปนเด็กน้ันไดรับการสั่งอธิบายไววา ตอนเราเปนเด็กน้ันไดรับการสั่ง
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง

ความรุนแรงในครอบครัว 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรงสอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด ขามกัน  เมื่อบานเปนที่รวมความรุนแรงและสมาชิกในครอบครัวเปนอันรายตอเรามากที่สุด 
มีแนวโนมถูกคุกคาม  ถูกทํารายรางกาย หรือถูกฆาในบานของตั
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก วเอง ดวยนํ้ามือของคนที่คุณรัก 
เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใเหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครียด ผลสืบดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย
เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได เน่ืองมาจากการไมเขาใจกันเล็กๆนอยๆ จนขยายและนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงได 
ดังน้ันพวกเขาจึงพูด และแสดงกิริยาทาทางกับสมาชิกในครอบครัวอยางเครงเครีย

และการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงานมากกวาครอบครัว เด็กเล็กจะถูกเลี้ยงดูใน
ลักษณะที่ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน หรือไมก็จะมีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจาง รวมทั้งการจางสถานรับ

เด็กจะอยูกันตามลําพังทั้งวันกับผูชวยดูแล หากบุคคลที่ไดมีคุณภาพจะทําใหเด็กมีการพัฒนาการที่ดี

ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 
ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ

าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

ความทันสมัย ของใชหรูหราเปนปจจัยแหงความสุข จนกลายเปนวาผูคนใหความสําคัญกับวัตถุ
าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมาาการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมาาการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา

จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
าการอยูรวมกันของครอบครัว รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหคนตองมา

จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
จัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนในจัดการกับปญหาเหลาน้ี  จนลืมที่จะใสใจและทําความเขาใจคนใกลตัวเราที่สุดซึ่งน่ันก็คือคนใน
ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก

ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก  อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 
ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 

าดังน้ี

ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

ครอบครัว  ถึงแมวาครอบครัวถึงจะเปนจุดที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญที่สุด โดย  
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร
นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 

สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก  
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
อบรมขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิก กําหนดกฎร

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 

นักสังคมวิทยาทานหน่ึง  เขาเปนคนแรกที่กําหนดวาครอบครัวตองมีหนาที่ ดังน้ี 
สมาชิกใหมใหสังคม  ดูแลปกปองสมาชิก
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ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
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สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
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อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 

ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห
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เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ใหความรักความเปนมิตรแกสมาชิก 
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ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว ใหความสําคัญกับสิ่งน้ีดวย หากครอบครัวขาดการปฏิบัติหรือละเลยในหนาที่ความรักที่พึงจะเปนแลว 
จะสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญห

ความรุนแรงในครอบครัว 
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Craig Calhoun Craig Calhoun 
สอนใหเช่ือวาคนแปลกหนาน้ันเปนอันตรายและครอบครัวเปนที่ปลอดภัย  ในความเปนจริงอาจตรง
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เหตุผลหน่ึงที่ครอบครัวมักเกิดความรุนแรง คนเรามักจะใชอารมณอยางมากกับคนใ
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ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมสปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมำปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมสปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม
ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี สครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 

ำ
ครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี สครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา แตในปจจุบันกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม  ที่เห็นเงิน เทคโนโลยี 

นท่ีมาและความสําคัญของปญหานท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมนปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

กัท่ีมาและความสําคัญของปญหากท่ีมาและความสําคัญของปญหาหท่ีมาและความสําคัญของปญหาหท่ีมาและความสําคัญของปญหา อสมุ
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

ุ
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

ดกล
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

ล
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

า
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม

า
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมงปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมงปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม



2 
 

พัฒนาการของเด็กอีกดวย  ปจจุบันจึงพบเด็กที่เติบโตข้ึนมีปญหาทางจิตเวชมากข้ึน โดยเฉพาะโรค
ซึมเศรา โรควิตกกังวล ฆาตัวตายติดสารเสพติด ประพฤติผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายมีความกาวราว
รุนแรง ประพฤติผิดทางเพศ เปนตน (วันเพ็ญ บุญประกอบ 2540)  

ครอบครัวที่มีพอหรือแมเลี้ยงลูกตามลําพังมีมากข้ึน เน่ืองจากอัตราการหยารางที่มี
แนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูกตามลําพังจะมีแนวโนมสูงข้ึน การที่
ครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของตนเอง
ครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ ประสบ
ปญหาความเครียด และความวาเหวทําใหไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการชวยเหลือลูกในดาน
การเรียนอยางเหมาะสม รวมไปถึงเด็กถูกทอดทิ้งหรือเกิดปญหาจากทําแทงจากภาวะจํายอมของการ
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส 

ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม 

จากการสํารวจการใชสื่อมวลชนดานโทรทัศนพบวาในชวง 20 ป (2532 -2551)    
พฤติกรรมการชมโทรทัศนของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
ในชวงตนจากรอยละ 80.4 ในป 2532 เปนรอยละ 89.4 ในป 2537 และรอยละ 94.5 ในป 2546  
แลวเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปนรอยละ 94.6  ในป 2551 ซึ่งถือวาเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม
กลุมวัย พบวากลุมวัยเด็ก (6-14 ป)  มีอัตราการชมโทรทัศนสูงสุด สวนกลุมวัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป)  
มีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน คือรอยละ 62.9 รอยละ 73.4 รอยละ 81.3 
และรอยละ 84.6 ในป 2532 2537 2546 และ 2551 ตามลําดับ 

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวาในป 2551 ประชากรไทยที่มี
อายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาเปนขาวรอยละ 
40.0 สารคดีหรือความรูทั่วไป รอยละ 2.0 ความคิดเห็นหรือวิเคราะหรอยละ 0.2 และรายการที่มผีู
ชมนอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ/โฆษณามีเพียงรอยละ 0.1 

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว การใสใจและเขาใจกันสามารถทําไดทั้งสองอยาง
กับครอบครัวไมไดเปนเรื่องที่วุนวายยุงยากแตอยางใด เพียงแคทํากิจกรรมที่คุนเคยในสิ่งที่มีความชอบ
ตรงกันกับครอบครัว เปนการใชเวลารวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเรียนรูซึ่งกันและกัน  
ทําใหเห็นมุมมองของแตละคนในครอบครัว และปรับความเขาใจกันก็จะทําใหคนในครอบครัวมี
สัมพันธที่ดีข้ึน 

0 สารคดีหรือความรู
โฆษณามีเอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ โฆษณามีเ

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
สารคดีหรือความรู

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
อยละ 

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
ที่ชมมากทีสุ่ด พบว

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
ที่ชมมากทีสุ่ด พบวที่ชมมากทีสุ่ด พบว

นรอยละ 
ความคิดเห็นหรือวิเคราะหความคิดเห็นหรือวิเคราะห

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
ทั่วไป

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
ที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบว

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน

ข้ึนไป
ป

รองลงมาเป
อยละ 

โฆษณามีเพียงร
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

ชากรไทยที่มี
าวรอายุต้ังแต 6 รองลงมาเปรองลงมาเปนขอายุต้ังแต

และรายการที่มผีู
อายุต้ังแต

0 และรายการที่มผีูสารคดีหรือความรู40 และรายการที่มผีู2 สารคดีหรือความรู 0.
0.1 

สารคดีหรือความรู
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
สารคดีหรือความรู

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
0 สารคดีหรือความรู

อยละ 
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

และรายการที่มผีู
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ 0.1 อยละ 

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ 0.1 พียงรอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
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มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
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หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห

ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ 
ปญหาความเครียด และความวาเหวทําใหไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการ
การเรียนอยางเหมาะสม รวมไปถึงเด็กถูกทอดทิ้งหรือเกิดปญหาจากทําแทงจากภาวะจํายอมของการ
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ 
ปญหาความเครียด และความวาเหวทําใหไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการ

กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแมกลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแมกลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน

ลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน

ลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง

เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

ลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหมาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง

จากการสํารวจการใช
พฤติกรรมการชมโทรทัศน

จากการสํารวจการใช
พฤติกรรมการชมโทรทัศนของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตพฤติกรรมการชมโทรทัศนของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต ปพฤติกรรมการชมโทรทัศนพฤติกรรมการชมโทรทัศนของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตพฤติกรรมการชมโทรทัศน

2537 และร4 ในปในปในป ในป
อยละ วเพิ่มข้ึนเล็กน าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม

พบว
มีอัตราการชมตํ่าสุดแต

มวัยสูงอายุ 
4 มีอัตราการชมตํ่าสุดแต

อยละ 
ชากรไทยที่มีชากรไทยที่มี

และรายการที่มผีู
ชมนอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิชมนอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิชมน

นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของค
กับครอบครัวไมไดเปนเรื่องที่วุนวายยุงยากแตอยางใด เพียงแคทํากิจกรรมที่คุนเคยในสิ่งที่มีความชอบ

ปญหาความเครียด และความวาเหวทําใหไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการ
การเรียนอยางเหมาะสม รวมไปถึงเด็กถูกทอดทิ้งหรือเกิดปญหาจากทําแทงจากภาวะจํายอมของการ
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห

การเรียนอยางเหมาะสม รวมไปถึงเด็กถูกทอดทิ้งหรือเกิดปญหาจากทําแทงจากภาวะจํายอมของการ
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแมกลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดสอันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดสอันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดสอันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดสอันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดสอันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดสอันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

สื่อมวลชนด
ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน

หลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอนเดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง

เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหมาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหมาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหมาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง

ลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหมาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากห
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

านโทรทัศน
ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต

นรอยละ 89
94.6  ในป ในป ในป 2551 ซึ่งถือว

กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

จากการสํารวจการใชสื่อมวลชนดจากการสํารวจการใชสื่อมวลชนดจากการสํารวจการใช
ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต

กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออมสมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออมสมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

สื่อมวลชนด
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

จากการสํารวจการใช
พฤติกรรมการชมโทรทัศน

สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม
สื่อมวลชนดานโทรทัศนพบวาในช

ปข้ึนไป มีแนวโน

สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม
จากการสํารวจการใช

สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม
จากการสํารวจการใช านโทรทัศนานโทรทัศนจากการสํารวจการใช

ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต
สื่อมวลชนดานโทรทัศน

ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต
สื่อมวลชนด

ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต
เปเปเปนร

ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต
2532 

ของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต
ในปอยละ 80.4 

อยเป
2532 อยละ 2537 

าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม
2537 และร

าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม
วนกลุ

2532  
าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม

2537 
าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตามซึ่งถือวาเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม

มีอัตราการชมโทรทัศน
างชัดเจน คือร

ซึ่งถือว
มีอัตราการชมโทรทั

ซึ่งถือวาเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม
วนกลุ

าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตามาเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม
มวัยสูงอายุ 

9 รอยละ 73.4 

าในป าในป าในป

94
)  มีอัตราการชมโทรทั

2551 
มีอัตราการชมโทรทั

างชัดเจน คือร
และ 2551 

ที่ชมมากทีสุ่ด พบว

14 ป)  
มเพิ่มสูงข้ึนอย

ากลุ
มีอัตราการชมตํ่าสุดแต

าเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม
สูงสุด สวนกลุ

9 
มีอัตราการชมโทรทัมวัยเด็ก (6-14 

มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยมีแนวโน
มีอัตราการชมโทรทั สูงสุด 

62
มวัยสูงอายุ 
อยละ 

มีอัตราการชมโทรทัพบว
มีอัตราการชมตํ่าสุดแต

อยละ 84
หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน

มวัยเด็ก 
มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยมีแนวโน

มวัยเด็ก สูงสุด 
อยละ มีอัตราการชมตํ่าสุดแต

84
มีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอย

2532 2537 2546 
มเพิ่มสูงข้ึนอย

2532 2537 2546 
มเพิ่มสูงข้ึนอย

และ 
างชัดเจน คือรางชัดเจน คือรางชัดเจน คือรอยละ างชัดเจน คือรมีอัตราการชมตํ่าสุดแต

ในปในป ในป
หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน

มีอัตราการชมตํ่าสุดแต
6 ในป

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน

มีอัตราการชมตํ่าสุดแต
ในป ในป ในป 2532 2537 2546 

มีแนวโน
2532 2537 2546 2532 2537 2546 

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป

2551 ตามลําดับ
ที่ชมมากทีสุ่ด พบว

2532 2537 2546 
หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป

ตามลําดับ
ที่ชมมากทีสุ่ด พบวที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน 2551 

7 รองลงมาเป
ที่ชมมากทีสุ่ด พบวาในป

อยละ 57
ความคิดเห็นหรือวิเคราะหรความคิดเห็นหรือวิเคราะหรความคิดเห็นหรือวิเคราะห

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ โฆษณามีเ

ที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป

อยละ 2.
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ปข้ึนไป

าในป าในป าในปหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป

หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน
ข้ึนไป ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป

ทั่วไปสารคดีหรือความรูทั่วไปสารคดีหรือความรู

ที่ชมมากทีสุ่ด พบว
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปนรอยละ 

ความคิดเห็นหรือวิเคราะห

ที่ชมมากทีสุ่ด พบว
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป รองลงมาเปนข

และรายการที่มผีู
ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป อยละ อายุต้ังแต

0 สารคดีหรือความรู
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
อยละ 

ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเป
ทั่วไป รอยละ 

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
0.2 และรายการที่มผีู
0.1 

สารคดีหรือความรูสารคดีหรือความรูทั่วไปสารคดีหรือความรูทั่วไปสารคดีหรือความรู ความคิดเห็นหรือวิเคราะหรความคิดเห็นหรือวิเคราะหรความคิดเห็นหรือวิเคราะห อยละ 
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ/โฆษณามีเ/โฆษณามีเ/ พียงร

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

0 ความคิดเห็นหรือวิเคราะห
อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
สารคดีหรือความรู

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

0.1 พียงรอยละ 
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของค

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจการไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ

การใสใจและเขาใจกันสามารถทําไดทั้งสองอยาง
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ

นในครอบครัว 
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบนําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ

การใสใจและเขาใจกันสามารถทําไดทั้งสองอยาง
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของค
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ

การใสใจและเขาใจกันสามารถทําไดทั้งสองอยาง

เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
ลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ

กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวางกับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

มวัยสูงอายุ 
อยละ 

ประชากรไทยที่มี
รองลงมาเปรองลงมาเปรองลงมาเปนขาวร

อยละ 0.2 และรายการที่มผีู
โฆษณามีเพียงรพียงรพียงรอยละ 0.1 

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

อายุต้ังแต 6 
40.0 สารคดีหรือความรู

อยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิ
การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ

นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว การใสใจและเขาใจกันสามารถทําไดทั้งสองอยาง
กับครอบครัวไมไดเปนเรื่องที่วุนวายยุงยากแตอยางใด เพียงแคทํากิจกรรมที่คุนเคยในสิ่งที่มีความชอบ

ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ 
ปญหาความเครียด และความวาเหวทําใหไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการ
การเรียนอยางเหมาะสม รวมไปถึงเด็กถูกทอดทิ้งหรือเกิดปญหาจากทําแทงจากภาวะจํายอมของการ
กลายเปนพอแมในกลุมวัยรุนโดยไมมีความพรอมมากข้ึน และเด็กกําพราพอหรือแมหรือทั้งพอและแม
อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเช้ือเอดส

ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว แลวในขณะ 
เดียวกันก็สงผลตอรูปแบบของครอบครัวดวย จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สลับซับซอน
มาก ข้ึนทําใหรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหลายมากข้ึนไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบ
กับสภาวะการดําเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในการทําหนาที่ของครอบครัว และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกครอบครัว ใหเปลี่ยนแปลงไปทั้งโดยตรงและโดยออม

จากการสํารวจการใชสื่อมวลชนดานโทรทัศนานโทรทัศนานโทรทัศนพบวาในชาในชาในช
พฤติกรรมการชมโทรทัศนของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตพฤติกรรมการชมโทรทัศนของประชากรไทยที่มีอายุต้ังแตพฤติกรรมการชมโทรทัศน 6 ปข้ึนไป มีแนวโน

อยละ 80 4 ในป ในป ในป 2532 เปเปเปนรอยละ 89.4 ในป ในป ในป 2537 และร
วเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปอยเปอยเปนรอยละ 94 6  ในป ในป ในป 2551 ซึ่งถือวซึ่งถือวซึ่งถือวาเกือบถึงจุดอิ่มตัวและเมื่อพิจารณาตาม

พบวากลุมวัยเด็ก ากลุมวัยเด็ก ากลุ (6-14 ป)  มีอัตราการชมโทรทัศนสูงสุด สวนกลุมวัยสูงอายุ 
มีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีอัตราการชมตํ่าสุดแตมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยมีแนวโน างชัดเจน คือรางชัดเจน คือรางชัดเจน คือรอยละ 62.9 รอยละ 73.4 

อยละ 84.6 ในป ในป ในป 2532 2537 2546 และ 2551 ตามลําดับ
หากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศนที่ชมมากทีสุ่ด พบวหากพิจารณาประเภทรายการโทรทัศน าในป าในป าในป 2551 ประชากรไทยที่มี

อายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป ชมรายการบันเทิงมากทีสุ่ดหรือคิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาเป าวร
40 สารคดีหรือความรูทั่วไปสารคดีหรือความรูทั่วไปสารคดีหรือความรู รอยละ 2.0 ความคิดเห็นหรือวิเคราะหรความคิดเห็นหรือวิเคราะหรความคิดเห็นหรือวิเคราะห อยละ และรายการที่มผีู
ชมนอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิชมนอยที่สุดคือรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและธุรกจิชมน /โฆษณามีเ/โฆษณามีเ/ พียงร

การไมเขาใจกันแมเพียงเกิดจากเรื่องที่เห็นวาเล็กนอยแตการแคลงใจที่สะสมมา อาจ
นําไปสูประเด็นปญหาที่ใหญข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลงสงผลกระทบ
ตอจิตใจและความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว การใสใจและเขาใจกันสามารถทําไดทั้งสองอยาง
กับครอบครัวไมไดเปนเรื่องที่วุนวายยุงยากแตอยางใด เพียงแคทํากิจกรรมที่คุนเคยในสิ่งที่มีความชอบ

สครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวสครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว
ครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน สครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน ำ
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลู

ำ
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลู
ครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวำครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว
ครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน ำครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน สำสครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวสครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวำครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวสครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว
ครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน สครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน ำครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน สครอบครัวและบุตรเพิ่มข้ึน 

นเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูนเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลู
ครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวนครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวั
แนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 

ั
แนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูัเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูก
แนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 

ก
แนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูกเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลู
ครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียวกครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว

หแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย หแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูหเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลู
ครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว

ห
ครอบครัวมีผูปกครองที่เปนพอหรือแมคนเดียว

อแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย อแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูอเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูสแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย สแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูสเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูมแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย มแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูมเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูุเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูุเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลู

ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของต
ุ

ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของต
ดแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย ดแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 

เฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลูดเฉพาะครอบครัวที่มีแมเปนหัวหนาครอบครัวและเลี้ยงลกูแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย กแนวโนม สูงข้ึนอยางตอเน่ืองการแยกกันอยูของครอบครัว และจากการเสียชีวิตของคูสมรสโดย 
กตามลําพังจะมีแกกตามลําพังจะมีแ

ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของต
ก

ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของต
ลกตามลําพังจะมีแลกตามลําพังจะมีแ

ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของต
ล

ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของตากตามลําพังจะมีแากตามลําพังจะมีแ
ทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของตาทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของตงทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของตงทําใหตองแบกความรับผิดชอบทั้งของต

ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ 
ง

ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียวตองรับภาระหนักดานเศรษฐกิจ 
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ปจจุบันรายการโทรทัศนที่สงเสริมเรื่องความเขาใจ และการแสดงความคิดเห็นใน
ครอบครัว ยังมีจํานวนนอยในประเทศไทย ผูจัดทําจึงไดจัดทํารายการโทรทัศนดังกลาวในรูปแบบของ
รายการโทรทัศนประเภท Talk show ซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายการบันเทิง เปนรายการที่จะใหคนใน
ครอบครัวไดมีรวมในการตอบคําถามเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ความสัมพันธในครอบครัว โดยคําถามจะ
มาจากโพลที่จะสอบถามคนทั่วไป (วัยรุน-วัยทํางาน-พอแม) วาสวนใหญคิดอยางไรกับเรื่องที่เกิดข้ึน 
ซึ่งการถามจากโพลน้ันจะทําใหเขาใจถึงกลุมเปาหมายไดวาคิดอยางไรและสามารถเขาถึงไดมากกวาที่
จะถามเพียงครอบครัวเดียว ซึ่งเปนการสงเสริมความเขาใจของผูชมใหเกิดข้ึนกับคนในครอบครัว 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูชม มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน
ครอบครัว  

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 

3. เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท Talk Show 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

รายการโทรทัศนประเภทTalk Show ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ 15 
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย 
2. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 
3. นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

รายการ 
4. พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ 
5. ทดสอบกับกลุมเปาหมาย 
6. วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง 
7. สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ3. นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง

ศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง
รายการรายการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ4. พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมายทดสอบกับกลุมเปาหมาย

6. 
5. ทดสอบกับกลุมเปาหมายทดสอบกับกลุมเปาหมายทดสอบกับกลุมเปาหมายทดสอบกับกลุมเปาหมาย

วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป

ศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสรางศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสรางนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
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คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
Talk Show 

บเขตของโครงการจุลนิพนธบเขตของโครงการจุลนิพนธ
Talk Show 

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ

ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกันความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน
เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนในมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนในมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกันความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกันความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
รายการโทรทัศนประเภท ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ

บเขตของโครงการจุลนิพนธบเขตของโครงการจุลนิพนธ
ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการศึกษา

ศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสรางศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

7. สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลดเพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกันความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
Talk Show 

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

บเขตของโครงการจุลนิพนธ

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
รายการโทรทัศนประเภทTalk Show 

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ

บเขตของโครงการจุลนิพนธบเขตของโครงการจุลนิพนธ
รายการโทรทัศนประเภท

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
รายการโทรทัศนประเภทTalk Show 

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความรายการโทรทัศนประเภท

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร

Talk Show 
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ

ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั

ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความรายการโทรทัศนประเภท
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ

รายการโทรทัศนประเภท
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสันาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสันาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร

สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย

ศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย

ขั้นตอนการศึกษา
1. สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายสํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย

ขั้นตอนการศึกษา

2. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนการศึกษา

2. 
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายสํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสรางศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย

3. นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสรางนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการนําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการ
รายการ

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย

4. 
5. ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
6. 

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจพัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
ทดสอบกับกลุมเปาหมายทดสอบกับกลุมเปาหมาย
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบางวิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง
สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปสรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
รายการโทรทัศนประเภท

ศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ

วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง

รายการ
4. พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
5. ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
6. วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง

สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน

เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน

เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตงานรายการโทรทัศนประเภท 

บเขตของโครงการจุลนิพนธ
รายการโทรทัศนประเภทTalk Show ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ

คิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสั
แบบสอบถามน้ันจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการศึกษา
สํารวจความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย

2. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
3. นําผลสรุปมาเปนแนวทางของขอบเขตของการศึกษาและนําไปสูการพัฒนาโครงสราง

รายการ
พัฒนาโครงสรางรายการโดยอางอิงจากหลักทฤษฎี วิจัย และผลสํารวจ
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย
วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง

7. สรุปผลงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
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แผนการดําเนินงาน
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2554 2555 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

บทที1่         

บทที2่         
บทที3่ และโครงสรางรายการ         

บทที4่ สัมภาษณผูเช่ียวชาญและแจกแบบสอบถาม
กลุมเปาหมาย 

        

ถายทํารายการ 
        

ตัดตอรายการ และทําการประเมินผล 
        

จัดรูปเลมใหสมบูรณ 
        

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี ความรัก ความเขาใจกันในครอบครัวใหมากข้ึนกวาเดิม ผูชม

ไดรับความรู รวมไปถึงขอคิดตางๆในการอยูรวมกันของครอบครัวไทยในปจจุบัน รวมถึงการที่ผูจัดทํา
ไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท Talk Show 
 
นิยามศัพท 

สังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลาง
ของความเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก (ครอบครัวเด่ียว) สมาชิกในครอบครัวมักจะ
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม
จิตใจเหมือนกับสังคมชนบทพฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก เศรษฐกิจในสังคมเมือง
จะมีความยุงยากมาก 

ครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) หมายถึง ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบ
ไปดวย พอ แม และ ลูก (ศิริรัตน แอดสกุล 2553 : 8)  
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ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
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ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม
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ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวมประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวมประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม

หมือนกับสังคมชนบทพฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก เศรษฐกิจในสังคมเมือง

หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางหมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลาง
ามเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน

หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางหมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลาง
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ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวยชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
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สังคมเมืองสังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางหมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางหมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางสังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางหมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางหมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลาง

ไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท

สังคมเมือง

ไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท Talk Showไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท Talk ShowTalk ShowTalk Show
ไดรับความรู รวมไปถึงขอคิดตางๆในการอยูรวมกันของครอบครัวไทยในปจจุบัน รวมถึงการที่ผูจัดทํา
ไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท
ไดรับความรู รวมไปถึงขอคิดตางๆในการอยูรวมกันของครอบครัวไทยในปจจุบัน รวมถึงการที่ผูจัดทําไดรับความรู รวมไปถึงขอคิดตางๆในการอยูรวมกันของครอบครัวไทยในปจจุบัน รวมถึงการที่ผูจัดทํา
ไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท
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ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
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ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย

ามเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง

ามเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยางในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม

ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยางในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุมตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม

ครอบครัวเด่ียว
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม

ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุมตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ครอบครัวเด่ียว

ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม

ครอบครัวเด่ียวตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวมประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม

จัดรูปเลมใหสมบูรณ

หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลาง
ามเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน

ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 

ของความเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก (ครอบครัวเด่ียว) สมาชิกในครอบครัวมักจะ
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม

หมือนกับสังคมชนบทพฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก เศรษฐกิจในสังคมเมือง

สัมภาษณผูเช่ียวชาญและแจกแบบสอบถาม

ตัดตอรายการ และทําการประเมินผลตัดตอรายการ และทําการประเมินผล

จัดรูปเลมใหสมบูรณ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี ความรัก ความเขาใจกันในครอบครัวใหมากข้ึนกวาเดิม ผูชม

ไดรับความรู รวมไปถึงขอคิดตางๆในการอยูรวมกันของครอบครัวไทยในปจจุบัน รวมถึงการที่ผูจัดทํา
ไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท Talk Show

นิยามศัพท
สังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลาง

ของความเจริญตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคน
ในสังคมเมืองเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาที่กันทํางานอยาง
ชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหน่ึงมีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวย
ตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ สังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก ) สมาชิกในครอบครัวมักจะ
ประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวม

หมือนกับสังคมชนบทพฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก เศรษฐกิจในสังคมเมือง

สสสำำำสำสสำส นนนั
กิจกรรม

ั
กิจกรรม
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บทที่  2 
ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 
ในการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ

ความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยตางๆมาเปนหลักพื้นฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน ดังตอไปนี ้

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 
3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 
5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา 
6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
1.1 โครงสรางประชากร 

ป 2553 ประชากรของประเทศไทยมีจํานวน 67,422,887 คน แบงเปนชาย 
33,114,700 คน  หญิง 34,308,187 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2553) 

แบงตามวัย (โดยประมาณ)  
- วัยเด็ก (ตํ่ากวา15 ป) 13,412,000 คน 
- วัยแรงงาน (15-59 ป) 42,710,000 คน 
- วัยสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) 7,274,000 คน 
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

1.2 รูปแบบและโครงสรางครอบครัว 
ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนครอบครัวประมาณ 18.3 ลานครอบครัว แบง เปน

ครอบครัวเดี่ยวรอยละ 53.9 ครอบครัวขยายรอยละ 34.5 อยูคนเดียวรอยละ 11.2 อยูกับคนที่ไมใช

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
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อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

- วัยสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) 7,274,000 คน 
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน - สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน - สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน - สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน - สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัยนโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่

แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่

แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 
ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 

2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําใหสัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

ความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยตางๆมาเปนหลักพื้นฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน ดังตอไปนี ้

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 
3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 
5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา 
6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

แนวคิดและทฤษฎี 
1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 

1.1 โครงสรางประชากร 1.1 โครงสรางประชากร 
ป 2553 ประชากรของประเทศไทยมีจํานวน 67,422,887 คน แบงเปนชาย 

33,114,700 คน  หญิง 34,308,187 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2553) 
แบงตามวัย (โดยประมาณ)  
- วัยเด็ก (ตํ่ากวา15 ป) 13,412,000 คน 
- วัยแรงงาน (15-59 ป) 42,710,000 คน 
- วัยสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) 7,274,000 คน 
- สตรีวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) 17,819,000 คน 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 3 เหลือเปนรอยละ 1 เนื่องมาจาก

นโยบายการพัฒนาประชากรสงผลใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนว โนม 

ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 23.88 ในป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในป 
2568   และสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 66.38 เปนรอยละ 62.05 ขณะที่
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 9.74 ในป 2545 เปนรอยละ 19.99 ในป 2568 ทําให
ครอบครัวตองรับภาระในการเลี้ยงดูและการพึ่งพิงสูง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543)  

1.2 รูปแบบและโครงสรางครอบครัว 

สความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี สความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
ำในำในการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติำการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติสำสความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี สความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
ำ

ความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี สความคิดเห็น และการทําความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี 

นการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคตินการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ
กัทฤกทฤหทฤหทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ หษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ อษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ อษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ สบทที่  2 สบทที่  2 

ษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ สษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ มษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ มษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ุ
การศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ

ุ
การศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ

ดษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ดษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ กษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ กษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ลษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ลษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

การศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ
ล

การศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ
า

การศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ
า

การศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติงการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติงการศึกษาเร่ือง การผลิตรายการโทรทัศนรูปแบบเกมโชวที่นําเสนอการแสดงทัศนคติ
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ญาติรอยละ 0.6 (สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ2551) โดยมีแนวโนมวาครอบครัวเดีย่วและคนที่อยูคนเดียว
มีจํานวนมากขึ้นในขณะท่ีครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  

ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่อง จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูใน
บาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

 
1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 

1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 
อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 

300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู
ในป 2552  (กระทรวงมหาดไทย 2552)  

1.3.2 ความสัมพันธ ในครอบครัว 
ดัชนีดานสัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัวมีคาดัชนีลดลงจากรอยละ 

80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 
ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 

เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 
 
 
 
 
 

อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 

อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่ออบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 

อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่ออบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่ออบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
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1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  
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ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
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1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 

รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
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1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 
อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 

300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู
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รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 

อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 

33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัยคนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม

33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู
ในป 2552  (กระทรวงมหาดไทย 2552)  
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

ดัชนีดานสัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัวมีคาดัชนีลดลงจากรอยละ 
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่

เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 

33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุมปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 
อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 

300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  
ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ

ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 

ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

1.3.2 ความสัมพันธ ในครอบครัว 

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู
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อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 
ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 

การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 
เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู

80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ

ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 

80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 
ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 

เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
วาหญิงหรือชายพอใจที่จะอยูเปนโสดมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลง  จากป 2548 รอยละ 34.6 ลดลงเหลือรอยละ 
33.9 ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551)  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-22 
ปจํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกวา 2.5 ลานครอบครัวและยังพบวากลุม
ตัวอยาง จํานวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหยาราง 
รองลงมาคูสมรสถึงแกกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมูลนิธิเครือขายครอบครัวและสสส. 2552)  

ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ
ในป  2547  จํานวน 3,403 ครอบครัว (ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 2553)  

1.3 สัมพันธภาพในครอบครัว 
1.3.1 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา 

อัตราการจดทะเบียนสมรส ในป 2551 จํานวน 318,496 คูลดลงเหลือ 
300,878 คูในป 2552 และอัตราการหยารางในป 2551 จํานวน 109,084คู เพิ่มขึ้นเปน 109,277คู
ในป 2552  (กระทรวงมหาดไทย 2552)  

1.3.2 ความสัมพันธ ในครอบครัว 
ดัชนีดานสัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัวมีคาดัชนีลดลงจากรอยละ 

80.85  ในป 2539  ลดลงเปน 70.77 ในป 2545 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันและความสัมพันธที่
อบอุนในครอบครัวเร่ิมเสื่อมสลาย อันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การ พัฒนาเด็กและครอบครัว 2546)  

1.4 เศรษฐกิจครอบครัว 
ครัวเรือนรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย 

เฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) 

สครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก สครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น
ส

อยูคนเดียวรอยละ 11 เปนรอยละ 11.5 และ 11.8 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับซึ่งแสดงใหเห็น

ำตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหำตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก ำครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก สำสครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก สครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก ำครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก สครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก นตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหนตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก นครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก ับาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนับาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนกบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนกบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหกตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก กครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

หบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนหบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหหตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหอบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนอบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหอตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหสบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนสบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหสตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหมบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนมบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหมตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหุ
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

ุ
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

ดบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนดบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหดตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหกบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนกบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหกตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

ก
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

ลบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คนลบาน  ปจจุบันโดยเฉลีย่ 4.3 คน (จิราพร ชมพิกุล และคณะ 2552) และคาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน
ตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหลตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

ล
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก าตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลใหาตอครอบครัวในปพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คนในอีก 10 ปขางหนา สงผลให
ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก าครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
า

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
งครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก งครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่องเหลือเพียง พอ แมลูกหรือผูสูงอายุกับเด็ก 

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
ง

คนที่อาศัยอยูตามลําพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้นโดยป 2542 มีคนท่ีอาศัย
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2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 
2.1 เด็กและผูสงูอายุถกูทอดทิ้ง 

จํานวนสมาชิกรุนใหมที่โตมาในสถานะของ “เด็กกําพรา” ถึงประมาณ 8 แสน
คนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 2543)  

2.2 การใชความรุนแรงในครอบครัว 
จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการในศูนยพึ่งได ป 2550 

มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั 
3.1 คนไทยชะลอเวลาในการเร่ิมสรางครอบครัว  

โดยอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมสรางครอบครัวของชายไทยอาจสูงเฉียด 30 ปในขณะที่ฝาย
หญิงอาจสูงถึง 25 ป (ขอมูลสํามะโนประชากร มปป.)  

3.2 อตัราคนโสดเพิม่มากขึ้นโดยเฉพาะผูหญงิ 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั3. แนวโนมสถานการณครอบครวั3. แนวโนมสถานการณครอบครวั3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
3.1 คนไทยชะลอเวลาในการเร่ิมสรางครอบครัว  

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และพฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ
2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ
2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  
ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และรอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง

มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวนบริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทางตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการในศูนยพึ่งได ป 2550 จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการในศูนยพึ่งได ป 2550 
มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทางตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  

ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และรอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และรอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และรอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และรอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และพฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  
พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
3.1 คนไทยชะลอเวลาในการเร่ิมสรางครอบครัว  

มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทางตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทางตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปนอัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน
รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 
จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 
จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 
จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ในป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่งจํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั

ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 
30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 
2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 

ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน
จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
3.1 คนไทยชะลอเวลาในการเร่ิมสรางครอบครัว  

จํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการในศูนยพึ่งได ป 2550 
มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 2551) จํานวนสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งไดป 2551 จํานวน
ตามประเภทของการกระทําความรุนแรงลําดับที่ 1 ไดแกทางกายจํานวน 9,028 รายรองลงมา ทาง
เพศจํานวน 2,363 ราย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2552)  

2.3 การติดเชื้อโรคเอดส 
ป 2543 มีกลุมเด็กอาย ุ0-5 ปที่กําพราเพราะพอแมเสียชวีิตดวยโรคเอดสจํานวน 

30,845 คนและกลุมเด็กอายุ 0-13 ป จํานวน 85,663 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2543)  

ป 2547 พบวาผูติดเชื้อที่มีอาการแลวและผูปวยเอดสทั้งสิ้นจํานวน 317,065 
ราย เสียชีวิตแลวจํานวน 72,965 ราย (สํานักระบาดวิทยา 2548)  

2.4 การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันเหมาะสม  
รอยละ 40 ของวัยรุนหญิงเคยเสียตัวในชวงวัยเรียน (สวนดุสิตโพล 2547) และ

พฤติกรรมของวัยรุนของกทม. อายุ 15-25 ปพบวาสวนใหญวัยรุนชายอายุ 17-18 ปรอยละ 51 และ
หญิงรอยละ 33 เคยมีเพศสัมพนัธมาแลว (การสํารวจของสถาบันการวิจัยไทยฯ 2547)  

2.5 การตัง้ครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพิม่ขึ้น 
อัตรามารดาอายุตํ่ากวา 20 ปมีแนวโนมเพิ่มขึน้จากรอยละ 10.4 ในป 2543 เปน

รอยละ 15.5 ในป 2551 (รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 2552)  
2.6 การตัง้ครรภนอกสมรสและการทําแทง 

จากรายงานเครือขายผูหญิงกับสุขภาพชี้ใหเห็นวามีการทําแทงประมาณปละ 
300,000 ราย และทําดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

2.7 พฤตกิรรมการเสพตดิ 
ป 2544 มีผูเสพและผูจําหนายยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ 3 ลานคน ใน

จํานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนใชยาบาจํานวน 663,287 คนโดยเฉลี่ยเด็กไทย 5 คนมีใชยาบา 1 คนซึ่ง
เปนเด็กชายรอยละ 90.5  อายุระหวาง 15-16 ป 

3. แนวโนมสถานการณครอบครวั
3.1 คนไทยชะลอเวลาในการเร่ิมสรางครอบครัว  

ส
มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน
ส

มีจํานวน 9,579 คน และ 8,172 คนตามลําดับซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ศูนยพึ่งไดกรมสนับสนุน

ำประชากรและสังคม 2543)  ำประชากรและสังคม 2543)  

สำส นประชากรและสังคม 2543)  นประชากรและสังคม 2543)  
2.2 การใชความรุนแรงในครอบครัว น2.2 การใชความรุนแรงในครอบครัว ัคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยัคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยกคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยกคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 2543)  กประชากรและสังคม 2543)  
2.2 การใชความรุนแรงในครอบครัว ก2.2 การใชความรุนแรงในครอบครัว 

หคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยหคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยอคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยอคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยสคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยสคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยมคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยมคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยุดคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยดคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยกคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยกคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยลคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัยลคนและชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน 2 ใน 3 กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ”  (สถาบันวิจัย

า
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คนไทยที่ยังไมเคยแตงงานเลยในอายสุูงๆเชน 40 ป ขึ้นไปมีสัดสวนเพิ่มขึน้ ผูชาย
ที่ไมมีการศึกษามีโอกาสครองโสดสูงมากแตสําหรับผูหญิงกลับตรงกันขาม คือยิ่งมีการศึกษาสูงโอกาส
ที่จะโสดยิ่งมีสูงขึ้น ทั้งนี้หญิงไทยกลุมอายุ 40-44 ปที่อาศัยในกทม. มีอัตราการครองโสดสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับหญิงกลุมเดียวกัน 

3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป 
จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น 
3.4 เวลาของครอบครัว 

ปจจุบันสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลงมาก สวนใหญใชเวลาในกิจกรรม
ของตนเองคือการทํางานหารายได หรือการเลาเรียนขอมูลจากการสํารวจผูปกครองจํานวน 1,066 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 

3.5 คานยิมในการบริโภค 
ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค

กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

 
4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 

4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 
วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 

หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
ผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญที่สังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึง
มิไดมีเพียงการเติบโตทางรางกายเทานั้น หากแตหมายรวมถึงการเติบโตทางสังคมซึ่งอยูในกรอบของ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นอีกดวย 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

นาคินทร 2539) 
วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
นาคินทร 2539) 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
ผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญที่สังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึง

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
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หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 

เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน

หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 

4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง

2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 

3.5 คานยิมในการบริโภค 3.5 คานยิมในการบริโภค 
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 

3.5 คานยิมในการบริโภค 
ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค

กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
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คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
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3.5 คานยิมในการบริโภค 

ของตนเองคือการทํางานหารายได หรือการเลาเรียนขอมูลจากการสํารวจผูปกครองจํานวน 1,066 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 

3.5 คานยิมในการบริโภค 
ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
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ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาคครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค

กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
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กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  
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4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึงชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน

ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปนไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญที่สังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึง

ปจจุบันสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลงมาก สวนใหญใชเวลาในกิจกรรม
ของตนเองคือการทํางานหารายได หรือการเลาเรียนขอมูลจากการสํารวจผูปกครองจํานวน 1,066 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 

ปจจุบันสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลงมาก สวนใหญใชเวลาในกิจกรรม
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คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
ของตนเองคือการทํางานหารายได หรือการเลาเรียนขอมูลจากการสํารวจผูปกครองจํานวน 1,066 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
ของตนเองคือการทํางานหารายได หรือการเลาเรียนขอมูลจากการสํารวจผูปกครองจํานวน 1,066 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และคนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
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3.5 คานยิมในการบริโภค 
ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
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ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียมเชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 

เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

นาคินทร 2539) 
วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ

เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความวัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึงเปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน

ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน

ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน

ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค
กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง

เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 

เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
ผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญที่สังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึง

(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น 

ปจจุบันสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลงมาก สวนใหญใชเวลาในกิจกรรม
ของตนเองคือการทํางานหารายได หรือการเลาเรียนขอมูลจากการสํารวจผูปกครองจํานวน 1,066 
คนในเขตกทม.ของมูลนิธิเครือขายครอบครัวพบวา พอแม สวนใหญทํางานวันละ 7-10 ชั่วโมง และ
พอแม รอยละ 43 มีความรูสึกหางเหินกับลูกในขณะที่ลูกๆ ใชเวลากับการเลาเรียนเปนสวนใหญ 

3.5 คานยิมในการบริโภค 
ครัวเรือนในทุกภาคมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนในภาค

กลางและภาคเหนือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 และ 24.8 ตอปตามลําดับในภาพรวมป 
2547 ครัวเรือนไทยมีหนี้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 103,940 บาท (สํานักสถิติแหงชาติ 2547)  

4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 
4.1 ความหมายของ “วัยรุน” 

วัยรุน หรือ “Adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Adolescere” 
หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น หมายถึง การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ (Steinberg 1996, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนั้น 
ชวงวัยรุนจึงหมายถงึ ชวงเวลาแหงการเตบิโตจากวยัเดก็ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ วัยรุนจึง
เปนวัยแหงการเปลีย่นแปลง ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปน
เกณฑ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศไมพรอมกันขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ 
เชน อาหาร สภาพความเปนอยู ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) 

วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต คืออยูระหวางความเปนเด็กและความ
เปนผูใหญ เปนวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวัยที่ตองเรียนรูถึง
ความปนตัวของตัวเอง และเปนวัยที่มักเกิดปญหาในชีวิตมากที่สุด Dusek (1987, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 15) 

ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปน
ผูใหญ ซึ่งเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญที่สังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึง

ส(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น ส(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น ำ(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น ำ(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น สำส(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น ส(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น ำ(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น ส(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549) อาจเน่ืองมาจากสตรีอยูเปนโสดมากขึ้น 
น3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป น3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป 

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 นจาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 ัเทียบกับหญิงกลุมเดียวกัน ัเทียบกับหญิงกลุมเดียวกัน 
3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ั3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป กเทียบกับหญิงกลุมเดียวกัน กเทียบกับหญิงกลุมเดียวกัน 
3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ก3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป 

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 กจาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
ห3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ห3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป อ3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป อ3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ส3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ส3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ม3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ม3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ุ3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ุ3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป 

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
ุ

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
ด3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ด3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ก3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ก3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป 

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
ก

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
ล3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป ล3.3 มแีนวโนมหญิงเปนหัวหนาครอบครัวมากขึ้นทุกป 

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
ล

จาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 าจาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 าจาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 งจาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 งจาก ป 2543 มี 24.7 % ป 2546 เพิ่มเปน 26.8 % และ 31 % ในป 2550 
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Erikson (1968, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :15) ให
ความเห็นวา วัยรุนเปนวัยที่มนุษยพยายามคนหาความตองการที่แทจริง เรียนรูบทบาทหนาที่ และ
พัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่อที่จะวางแผนชีวิตตอไปในอนาคต ซึ่งถาในระยะนี้วัยรุนประสบ
ความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน
ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
ตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ
วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ
การเปนวัยรุนดังปรากฏใน  
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สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของสํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ
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วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ
วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
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วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ
วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของสํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของเนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ
วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
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วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 

ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยมปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงกลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
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ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน

ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง

ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี

ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรงเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน
ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี

ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรงเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ

เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงกลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงกลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอนวัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยมปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยมปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
ตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ
วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 

ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรงเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรงเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน

เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการโดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง

กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 
Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงกลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงกลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจงกลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน

กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ

เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ

วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
ตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  

วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอนวัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
ตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  

วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
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การเปนวัยรุนดังปรากฏใน  การเปนวัยรุนดังปรากฏใน  

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ

วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม

วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ
การเปนวัยรุนดังปรากฏใน  

ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน
ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ใชเปนลักษณะของตนเอง โดยตนแบบมักจะไดแก พอ แม ญาติพี่นอง และครูอาจารย แตการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราว หรือรุนแรง
มาไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดราย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดี
มาจากบุคคลที่ใกลชิด ภาพยนตร ละคร หรือเกมสตอสูตางๆ ก็ได 

การใหคํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น ถือเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายทีเ่ปนสากลขึน้ อีกทั้งการใชและความหมายของคาํวา วัยรุน 
เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวน้ัน แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และตามสภาพสังคม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตางกันในแตละทองถิ่น 
โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑ เนื่องจากการ
กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจน และสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย 

Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) Steinberg (1996: 5, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :16) 
กลาวถึงความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ วา วัยรุนเปนชวงทศวรรษที่สองของชีวิต และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวานักสังคมศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรงมักจะจําแนกวัยรุนออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 
วัยรุนตอนตนมีชวงอายุตั้งแต 11 ถึง 14 ป วัยรุนตอนกลางมีอายุตั้งแต 15 ถึง 18 ป และวัยรุนตอน
ปลาย หรือเยาวชนมีชวงอายุตั้งแต 19 ถึง 21 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับวัยเริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยม
ตน มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  

เนื่องจากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนมักพบปญหาในการใหคําจํากัดความของ
วัยรุนรวมถึงการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเปนวัยรุน Steinberg (1996, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) จึงไดเสนอแนะตัวอยางในการกําหนดขอบเขตของ
การเปนวัยรุนดังปรากฏใน  

สเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีสเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนสผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน
ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา
ส

ยังปรารถนาที่จะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของผูอื่นมา

ำเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากำเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีำเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนำผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนสำสเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีสเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีำเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีสเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนสผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนำผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุนสผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน

นเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากนเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีนเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีัความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตัความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากัเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากกความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตกความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากกเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีกเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี

หความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตหความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากหเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากอความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตอความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากอเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากสความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตสความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากสเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากมความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตมความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากมเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากุเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากุเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี

ุ
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี

ดความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตดความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากดเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากกความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตกความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากกเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี

ก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี

ลความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโตลความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเอง ก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาทหนาที่ และเติบโต
เปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากลเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี

ล
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีาเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากาเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีาเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน

า
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน

งเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หากงเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมีงเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตน วัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาที่ และมี
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน

ง
ผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตัวเองแลว วัยรุน
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ตารางที่ 2-1  ขอบเขตของการเปนวัยรุน 
 เมื่อเริ่มเปนวัยรุน เมื่อสิ้นสดุวยัรุน 
ดานรางกาย มีอวัยวะสืบพันธุสมบูรณ แตการ

ทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ 
สามารถสืบพันธุโดยการรวมเพศ 

ดานอารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง 
ดานความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมาก

ขึ้น 
มีความสามารถในการใชเหตผุลได
เปนอยางด ี

ดานความสมัพันธ 
ระหวางบุคคล 

เปลีย่นจากความสนใจในพอแมมา
เปนสนใจเพื่อนฝงู 

พัฒนาความสัมพันธและความสนทิ
สนมกบัเพื่อนฝงู 

ดานสงัคม เริ่มเรียนรูการทํางานแบบผูใหญ 
เรียนรูเรื่องครอบครัว และหนาที่
พลเมือง 

มีภาวะของความเปนผูใหญเต็มตัว 
สามารถหาเอกลักษณของตัวเองได 

ดานการศึกษา เริ่มเขาเรียนในชั้นมัธยมตน สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
ดานนิตินัย มีภาวะเปนผูเยาว บรรลุนิตภิาวะ 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน.ทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน.เขาถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556. เขา
ไดจาก oppy.opp.go.th/news/reportyouth/chapter2.doc   
 

กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United 
Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
นโยบายดานการสาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board 2005, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :17)  

ในประเทศไทย มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน ทั้งในดาน
จิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมวิทยา ซึ่งหลายทานไดใหนิยามของคาํวาวัยรุนไวอยางนาสนใจ โดยจะขอ
ยกมาอางถึงในรายงานฉบับนี้ดังตอไปน้ี 

จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ (2541) ระบุในรายงานการทบทวนองค
ความรูดานเด็ก เยาวชน และครอบครัววา เด็กและเยาวชนมีอายุตั้งแต 0-24 ป แตเยาวชนวัยรุนจะมี

India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตามไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
นโยบายดานการสาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board 2005, อางถึงใน 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
นโยบายดานการสาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board 2005, อางถึงใน 

India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตามไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
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ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตามไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตามไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตามไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
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(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
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อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
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ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 

นโยบายดานการสาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board 2005, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :17)  

เปลีย่นจากความสนใจในพอแมมา
เปนสนใจเพื่อนฝงู 

งัคม เริ่มเรียนรูการทํางานแบบผูใหญ 
เรียนรูเรื่องครอบครัว และหนาที่
พลเมือง 
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Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ

กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United 
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กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United 
Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 

กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United 
Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
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วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
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ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรในกีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 

กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือกลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
นโยบายดานการสาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board 2005, อางถึงใน 

เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
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ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ

กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม

เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
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ยกมาอางถึงในรายงานฉบับนี้ดังตอไปน้ี 

เปลีย่นจากความสนใจในพอแมมา
เปนสนใจเพื่อนฝงู 

งัคม เริ่มเรียนรูการทํางานแบบผูใหญ 
เรียนรูเรื่องครอบครัว และหนาที่
พลเมือง 

มีภาวะของความเปนผูใหญเต็มตัว 
สามารถหาเอกลักษณของตัวเองได 
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กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหงสหประชาชาติ หรือ UNFPA (United 
Nations Fund for Population Activities) ไดใหคําจํากัดความของวัยรุนไววา วัยรุน 
(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ(Adolescence) คือ บุคคลในชวงอายตุัง้แต 10-19 ป โดยแบงเปน วัยรุนตอนตนอายุ 10-14 ป และ
วัยรุนตอนปลายอายุ 15- 19 ป และเยาวชน (Youth) มีชวงอายุตั้งแต 15- 24 ป (UNFPA 2005, 
อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. : 16)  

ในประเทศอินเดีย นโยบายเยาวชนแหงชาติ ป 2003 โดยกระทรวงเยาวชนและ
กีฬาของอินเดยี ไดกําหนดชวงอายุของเยาวชน (Youth) ไวตั้งแต 13-35 ป แตเนื่องจากประชากรใน
กลุมอายุนี้ยังคงมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงตองแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชวงอายุ 13-19 ป ซึ่งถือ
เปนกลุมวัยรุน (Adolescent age) และชวงอายุ 20-35 ป (Ministry of Youth Affairs & Sports of 
India 2003, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :16) สวนในประเทศนิวซีแลนด 
ไดมีการกลาวถึงการกําหนดชวงอายุของวัยรุนไววา วัยรุน คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10-24 ป ตาม
นโยบายดานการสาธารณสุขของประเทศ (Wairarapa District Health Board 2005, อางถึงใน 
สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน มปป. :17)  

ในประเทศไทย มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน ทั้งในดาน
จิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมวิทยา ซึ่งหลายทานไดใหนิยามของคาํวาวัยรุนไวอยางนาสนใจ โดยจะขอ
ยกมาอางถึงในรายงานฉบับนี้ดังตอไปน้ี 

สดาน สดานความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากสความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากสำ
ดานอ ำดานอารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ำารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ำความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากำความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากำสำสความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากสความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากำความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากสความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากนารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง นารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง 

ความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากนความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากนักัการมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง การมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง กกกกความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากกความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมากกกกกหทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ หทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ 
ารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง หารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง หอทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ อทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ 
ารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง อารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง อสทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ สทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ 
ารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง สารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง สมทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ มทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ 
ารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง มารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง มุารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ุารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง 

ความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมาก
ุ

ความรูความเขาใจ มีความสามารถในการใชเหตุผลมาก
ุดทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ ดทํางานของอวัยวะเพศยังไมสมบูรณ 

ารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ดารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ดกการมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง การมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง กกกกกกกกลารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ลารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง ล
มีความสามารถในการใชเหตผุลได
ล

มีความสามารถในการใชเหตผุลได
ลาารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง าารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง 

มีความสามารถในการใชเหตผุลไดามีความสามารถในการใชเหตผุลไดางารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง งารมณ เริ่มแยกตัวออกจากผูปกครอง แยกตัวเปนอสิระจากผูปกครอง 
มีความสามารถในการใชเหตผุลไดงมีความสามารถในการใชเหตผุลไดง
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อายุตั้งแต 15 ถึง 24 ป สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521) ไดใหความหมายของวัยรุนไว
วา  

วัยรุน คือ วัยที่สิ้นสุดความเปนเด็ก เปนวัยที่เปนสะพานไปหาผูใหญ ไมมีเสน
ขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี
ขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 
ถึง21ป  

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

เพศหญิง ดังในภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2538 : 103. 
 

จะเห็นไดวา การกําหนดชวงอายุของวัยรุนนั้นเปนเร่ืองที่ทําไดยาก เนื่องจากเด็ก
แตละคนจะเติบโตเปนวัยรุนในชวงอายุที่ตางกันดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้นเมื่อศึกษาจากขอมูล
เอกสาร และจากการหารือกับผูเชี่ยวชาญที่ทํางานดานวัยรุน จึงขอกําหนดนิยามของคําวาวัยรุนให

เพศหญิง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    

กําเนิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

เพศชาย 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    

กําเนิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

 

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ กําเนิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
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2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 
พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปนกลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี

พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

เพศหญิง ดังในภาพ  
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
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นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

พศชาย 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 

พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมีพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 

โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

เพศหญิง ดังในภาพ  
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

เพศหญิง ดังในภาพ  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน 

พศชาย 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ กําเนิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 

าวิทยาลัย, 2538 : 103. 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 
ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและโดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 

าวิทยาลัย, 2538 : 103. 

นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ กําเนิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
อายุดังนี้ คือ กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 17 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2538) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุนจะมี
อายุตั้งแต 12 ถึง 20 ป โดยแบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.วัยยางเขาสูวัยรุน อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ป ถึง 13 หรือ 14 ป 
2.วัยรุนตอนตน อายุตั้งแต 13 ถึง 14 ป ถึง 16 หรอื 17 ป 
3.วัยรุนตอนปลาย อายุตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป 
โดยไดเสนอเปนภาพแสดงความคาบเกี่ยวของชวงวัยตางๆ แบงเปนเพศชายและ

เพศหญิง ดังในภาพ  
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นิด                                         วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

พศชาย 
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นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ นิด                                                   วัยเด็ก วัยยางเขาสูวัยรุน วัยรุน ผูใหญ 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 

าวิทยาลัย, 2538 : 103. 

ภาพที่ 2-2 แสดงความคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก วัยรุน และวัยยางเขาสูวัยผูใหญ  
ที่มา : พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณ 

สขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  สขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  

พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง
ส

พอแมคนได แตในการกําหนดอายทุี่ชดัเจนแนนอนน้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวง

ำรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีำรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี
ขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  ำขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  สำสขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  สขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  ำขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  สขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  นรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีนรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี
ขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  นขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  ัขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและัขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีัรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีกขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและกขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีกรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี
ขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  กขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  

หขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและหขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีหรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี
ขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  

ห
ขนขึ้นในที่ลับ สวนเด็กชายถือเอาตอนที่มีนํ้ากาม  

อขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและอขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีอรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีสขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและสขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีสรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีมขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและมขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีมรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีุรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีุรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีดขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและดขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีดรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีกขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและกขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีกรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีลขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและลขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีลรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีารูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีารูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
า

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
งรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมีงรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน และมี

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
ง

กลาวโดยทั่วไป วัยรุนเร่ิมจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ สามารถจะเปน
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ชัดเจนเพื่อใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วาวัยรุน คือ บุคคลที่มีอายุระหวาง 13 ถึง 25 ป เพื่อให
ครอบคลุมกลุมเยาวชนตามที่ พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521 
กําหนดไว  

 
4.2 พัฒนาการของวัยรุน     

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
นาคินทร 2539) ไดแก 

4.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย  
รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ  
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
ทั้งนี้การคบเพื่อนจะชวยใหวัยรุนรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคม เรียนรูการรักษามิตรภาพ มีความ
เขาใจตัวเอง และรูจักรับฟงความเห็นของผูอื่น การปรับตัวใหเขากับสังคมนับวาเปนพัฒนา การที่ยาก
ที่สุดของวัยรุน 

 

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

วาจนทําใหเกิดความเครียดได 
4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

วาจนทําใหเกิดความเครียดได วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ

วาจนทําใหเกิดความเครียดได วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
ทั้งนี้การคบเพื่อนจะชวยใหวัยรุนรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคม เรียนรูการรักษามิตรภาพ มีความ

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมีศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
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4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ

และการพักผอนใหพอเพียง และการพักผอนใหพอเพียง และการพักผอนใหพอเพียง 
4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง และการพักผอนใหพอเพียง และการพักผอนใหพอเพียง 
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไมอารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี

สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ

และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 

รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 
เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 

4.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย  
รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ

รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 
เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

4.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย  
รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ

4.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย  
รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง 

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไมอารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไมอารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไมอารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มีของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตามใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมีศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
ทั้งนี้การคบเพื่อนจะชวยใหวัยรุนรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคม เรียนรูการรักษามิตรภาพ มีความ

4.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย  
รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 
เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อและลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะพรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี

เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง 
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
และการพักผอนใหพอเพียง 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไมอารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม

อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม

อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มีของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตามใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมีศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมีศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมีศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

วาจนทําใหเกิดความเครียดได 
4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

วาจนทําใหเกิดความเครียดได 
4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุกวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปนดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 

สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับสวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 

สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มีกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมีเกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง 

ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี

วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
ทั้งนี้การคบเพื่อนจะชวยใหวัยรุนรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคม เรียนรูการรักษามิตรภาพ มีความ

4.2.1 พัฒนาการทางดานรางกาย  
รางกายของวัยรุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอระบบอวัยวะภายใน 

เชน ในระบบการยอยอาหาร ระบบการไหลเวียนของโลหิต และระบบการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอ 
และลักษณะโครงสรางภายนอกรางกาย เชน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกลามเนื้อ
และกระดูก การมีขนขึ้นตามรางกาย และการเปลี่ยน แปลง ของอวัยวะสืบพันธุ 

ทั้งนี้เพื่อใหรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตไดเต็มที่ ผูใหญควรเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กในการกาวเขาสูวัยรุนโดยการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตัวใหถูกตอง เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
สัดสวนงดงาม แนะนําเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใชเวลาวางใหเหมาะสม 
และการพักผอนใหพอเพียง 

4.2.2 พฒันาการทางดานอารมณ
อารมณของวัยรุนจะมีลักษณะออนไหวงาย มีอารมณรุนแรงอารมณไม

คงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายคงที่ ไมสม่ําเสมอ และเกิดความเครียดไดงาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางเห็นไดชดั จึงทําใหเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมน และการทํางานของตอมไรทอจะทําใหวัยรุนมีพลังงานมาก และอาจไมไดใชพลังงานที่มี
ใหเกิดประโยชนจนทําใหผูใหญไมพอใจ เชน ใชเวลาสวนตัวอยูกับเพื่อน หรือเที่ยวเตร็ดเตรตาม
ศูนยการคา นอกจากนี้ เมื่อตอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่  วัยรุนจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม และมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผูใหญ และทําใหถูกผูใหญตอ
วาจนทําใหเกิดความเครียดได 

4.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม  
วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตนคติ และพฤติกรรมทางสังคมในทุก

ดาน วัยรุนจะตองการอิสระเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพื่อน และตองการความเปน
สวนตัว จึงทําใหบางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันกับผูใหญ และสงผลใหวัยรุนหันไปใกลชิดกับ
กลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว วัยรุนจะใหความสําคัญกับการคบเพื่อน และตองการเลือกกลุมเพื่อนที่มี
คานยิม และมีความสนใจในสิ่งเดยีวกันเพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ มีความรูสึกมั่นใจ และปลอดภยั 
ทั้งนี้การคบเพื่อนจะชวยใหวัยรุนรูจักการปรับตัวใหเขากับสังคม เรียนรูการรักษามิตรภาพ มีความ

สนาคินทร 2539) ไดแก สนาคินทร 2539) ไดแก ำนาคินทร 2539) ไดแก ำนาคินทร 2539) ไดแก สำสนาคินทร 2539) ไดแก สนาคินทร 2539) ไดแก ำนาคินทร 2539) ไดแก สนาคินทร 2539) ไดแก 
น4.2 พัฒนาการของวัยรุน     น4.2 พัฒนาการของวัยรุน     

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมนพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมกั4.2 พัฒนาการของวัยรุน     ก4.2 พัฒนาการของวัยรุน     
พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมกพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
ห4.2 พัฒนาการของวัยรุน     ห4.2 พัฒนาการของวัยรุน     อ4.2 พัฒนาการของวัยรุน     อ4.2 พัฒนาการของวัยรุน     ส4.2 พัฒนาการของวัยรุน     ส4.2 พัฒนาการของวัยรุน     มุ

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
ุ

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
ดก

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
ก

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
ล

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
ล

พัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมาพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมาพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมงพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียมงพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 4 ประการ (พรพิมล เจียม
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4.2.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา  
ชวงวัยรุนเปนวัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาระดับสติปญญาเปนอยาง

มาก นักจิตวิทยาดานพัฒนาการทางสติ ปญญาของมนุษยหลายทานมีความเห็นตรงกันวา สติปญญา
ของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 
แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่ตนสนใจไดอยาง
แมนยําแตมักไมนําไปใชในเรื่องการเรียน มีความคิดกวางไกล มีจินตนากรคิดฝนถึงสิ่งตางๆ อยากรู
อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง 

 
4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 
และไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

4.3.1 วัยรุนกบัครอบครัว    
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
จะไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวที่
อบอุน ครอบครัวที่ขาดความอบอุน พอแมขาดการดูแลเอาใจใส และขาดความรับผิดชอบจะสราง
ปญหาใหแกลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกที่อยูในวัยรุน ดังนั้น เพื่อเปนการชวยลดปญหาสังคมที่มี

เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจากในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
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(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
จะไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวที่

ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจากในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจากในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายในการศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายในการศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จากที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จากที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายในการศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จากที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
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ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 

สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 

มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว :19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 

4.3.1 วัยรุนกบัครอบครัว    

การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุนเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุนเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
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พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ

4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 
พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุนเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุนเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน

สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 

:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 

:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว :19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว :19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 
และไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

4.3.1 วัยรุนกบัครอบครัว    
และไมเกิดความคลาดเคลื่อน และไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมากครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จากที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ

ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
จะไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวที่

แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่ตนสนใจไดอยาง
แมนยําแตมักไมนําไปใชในเรื่องการเรียน มีความคิดกวางไกล มีจินตนากรคิดฝนถึงสิ่งตางๆ อยากรู
อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง 

4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 
พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน

แมนยําแตมักไมนําไปใชในเรื่องการเรียน มีความคิดกวางไกล มีจินตนากรคิดฝนถึงสิ่งตางๆ อยากรู
อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง 

4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 
พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน

4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 
พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการพัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
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เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
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มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
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เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
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การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
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การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 

4.3.1 วัยรุนกบัครอบครัว    

มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 

การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
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สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 

การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 

สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
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:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 

สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 

สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  
ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 

:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 

:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว :19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 
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ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจากในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก

ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหาครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่

ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหาครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่

พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นในมีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก
ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก

ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
จะไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวที่

ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 
แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่ตนสนใจไดอยาง
แมนยําแตมักไมนําไปใชในเรื่องการเรียน มีความคิดกวางไกล มีจินตนากรคิดฝนถึงสิ่งตางๆ อยากรู
อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือความเห็นของตนอยางรุนแรง 

4.3 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอวัยรุน 
พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถิ่นอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชนการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีความแตกตางกัน (UNFPA 2005, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน :18) ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุน นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมที่
สําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  

ดวยเหตผุลนี้ Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
:19) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมที่สําคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว 
กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง กลุมเพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุน เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง 
และไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

4.3.1 วัยรุนกบัครอบครัว    
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมาก

ที่สุดนับตั้งแตเด็กจนโต ครอบครัวจะเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพื้นฐานที่ดีหรือไมดีตางกันไป จาก
การศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) ดังนัน้ในการแกปญหาวัยรุน หนทางหนึ่งที่สามารถ
เปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน และเมื่อครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุน
ก็จะลดนอยลงตามไปดวย 

ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมที่จะมีขนาดลดลงจาก
ครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว หรือเปนครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหา
การหยารางที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน 
(พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เชน วัยรุนที่เติบโตขึน้ภายในครอบครัวที่ความสมัพันธไมดมีีแนวโนมที่
จะไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวที่

สความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏสความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ สในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 
แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่ตนสนใจไดอยาง
ส

แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจําดีสามารถจดจําสิ่งที่ตนสนใจไดอยาง

ำสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางำสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏำความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ ำในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ สำสความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏสความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏำความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏสความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ สในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ ำในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ สในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 

นสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางนสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏนความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏัของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุัของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางัสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางกของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุกของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางกสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏกความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ

หของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุหของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางหสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางอของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุอของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางอสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางสของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุสของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางสสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางมของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุมของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางมสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางุสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางุสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ

ุ
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ

ดของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุดของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางดสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางกของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุกของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางกสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ

ก
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ

ลของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุลของมนุษยจะเพิ่ม ขึ้นเร่ือยๆ ระหวางอายุ 18 ถึง 20 ป โดยในวัยนี้มนุษยจะสามารถใหนิยามของวัตถุ
สิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางลสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ

ล
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏาสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางาสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏาความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 

า
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 

งสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทางงสิ่งของตางๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ ไดดี มีพัฒนาการทาง
ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏงความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม พัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 

ง
ในหลายรูปแบบ เชน รูจักลองตั้งสมมุติฐานหลายๆ แบบเพื่อหาขอสรุปที่ดี สามารถแกปญหาหลายๆ 
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พื้นฐานมาจากปญหาครอบครัว พอแมจึงควรวางตัวเปนเพื่อนที่ดีของลูก หลีกเลี่ยงการโตเถียงกันตอ
หนาลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเปนพื้นฐาน 

เมื่อลูกยางเขาสูวัยรุน ความสัมพันธระหวางพอแมและลูกจะเริ่มหางเหิน
ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

4.3.2 วัยรุนกบัโรงเรยีน 
นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว โรงเรียนเปนอีกหนึ่งสถาบันที่มี

ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต
ขึ้นเปนผูใหญ  

ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู 
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
สะอาด 2536: 49)  

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการ
เรียนการสอน หรือพัฒนาการของเด็กหรือไม Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริม
และพิทักษเยาว ชน : 21) ตอบวา โรงเรียนและหองเรียนขนาดเล็กนาจะดีกวาขนาดใหญในแงที่วา 
เด็กจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน หรือมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนได
ในอัตราสวนที่มากกวา อีกทั้งยังสามารถทํางานใกลชิดกับเพื่อนๆ ไดอยางทั่วถึง จากการศึกษาพบวา 

คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
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ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
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จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
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จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน

จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจากปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอนตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล

ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจากปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน

ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 

ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 

ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 

ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พรความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล

หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี

ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู 
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี

ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู 
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
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ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน

ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสามความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปนของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใชรุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใชรุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย

นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว โรงเรียนเปนอีกหนึ่งสถาบันที่มี
ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน

นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว โรงเรียนเปนอีกหนึ่งสถาบันที่มี
ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปนของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช

ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช

ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ

ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวยและผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต
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ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู 
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
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ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
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พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจากปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอนตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน

คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
สะอาด 2536: 49)  

เรียนการสอน หรือพัฒนาการของเด็กหรือไม Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริม

นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว โรงเรียนเปนอีกหนึ่งสถาบันที่มี
ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
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ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
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ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต

ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู 
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
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พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 

ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 

ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
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จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
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ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
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ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก

พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
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ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
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จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน

จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน

จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน

จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
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ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
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ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน

ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน

ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอนตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน

ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน

ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอนตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอนตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน

ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน

ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 

ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปนไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปนไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปนไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 

ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 

สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 

สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 

สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ

คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ

คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดีและสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
สะอาด 2536: 49)  
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการ

ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการ

ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการเมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการเมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการเมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการเมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการ

ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวยและผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโตใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต

จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน

สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี

สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
สะอาด 2536: 49)  

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการ
เรียนการสอน หรือพัฒนาการของเด็กหรือไม Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริม

นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว โรงเรียนเปนอีกหนึ่งสถาบันที่มี
ความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสาม
ของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรง เรียนถือเปนสังคมภายนอกบานที่เปน
ประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) เปนสถานที่ที่เด็กมีโอกาสไดพบเพื่อน
รุนเดียวกัน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนวิชาความรู และเปนประสบการณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ ความรับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยสิ่งตางๆ ที่เด็กเรียนรูในโรงเรียนจะชวย
ใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเมื่อเปนวัยรุน ซึ่งเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคมเมื่อโต

ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู 
หนาที่ของครูโดยทั่วไปคอื การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมทั้งสั่งสอนใหเปนพลเมืองที่ด ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลที่จะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ จากการศึกษาของ (พร
พิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแลพิมล เจยีมนาคินทร 2539) พบวา เด็กวัยรุนคืออนาคตของชาติที่ตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล
จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางคร้ัง 
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจาก
ตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย (2531: 64) ไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวครูไว เชน ครูสอน
ไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเดก็ และครูเจาอารมณ เหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุนจะตองมีความรูความเขาใจใน
จิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ สามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่สาํคญัประการหนึ่งของครูคอืการมีอารมณขัน เพราะอารมณขันจะชวยระบายความเครียด 
และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน ทําใหเด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีคํากลาวที่วา “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก สวนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ พิศ
สะอาด 2536: 49)  

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคณุภาพการ
เรียนการสอน หรือพัฒนาการของเด็กหรือไม Steinberg (1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริม

สสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  สสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  ำวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งำวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  ำสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  สำสสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  สสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  ำสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  สสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  นวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งนวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  นสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  ัขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการัขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งัวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งกขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการกขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งกวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  กสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

หขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการหขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งหวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งอขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการอขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งอวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งสขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการสขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งสวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งมวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งุวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งุวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

ุ
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

ดขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการดขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งดวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งกขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการกขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งกวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

ก
สอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

ลขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการลขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ เชนการ
วางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งลวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งาวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งาวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งงวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่งงวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การคบเพื่อน และการรูจักคุณคาของเงิน หรืออบรมสั่ง
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นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโอกาสทําหนาที่ผูนํา หรือไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 
อันจะนํามาซึ่งความขยันหมั่นเพียร และความม่ันใจในตนเอง มากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ 
แตจากการศึกษาพบวาวัยรุนในชั้นเรียนขนาดใหญสามารถเรียนรูในเน้ือหาวิชาตางๆ ไดเทากับวัยรุนที่
เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ใหเหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่
สําคัญที่สุด คือ มีครูที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกศิษย 

4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
เขาใจและความอบอุนจากเพื่อนมาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุนจะยอมทําตาม
เพื่อนทุกอยางซึ่งเปนเรื่องที่นากังวล หากกลุมเพื่อนมีพฤติกรรมเกเร สรางความเดือดรอนใหผูอื่นก็
อาจทําใหหลงทําในสิ่งที่ผิด และสูญสิ้นอนาคตได  

 

ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
เขาใจและความอบอุนจากเพื่อนมาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุนจะยอมทําตาม

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 
ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมากวัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมากวัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมากวัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําคัญที่สุด คือ มีครูที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกศิษย 
4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     

ใหเหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่
สําคัญที่สุด คือ มีครูที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกศิษย 

4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก
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วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมากวัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก
สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
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4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

ใหเหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่
สําคัญที่สุด คือ มีครูที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกศิษย 

วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก
สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ

วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก
สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ

4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน

4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
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สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะสําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทนเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ

เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  
ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง

ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบงซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย
และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุนแปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน

ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 
ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน

ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน

ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน

ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน

ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ

เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศเสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 
แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ในความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
เขาใจและความอบอุนจากเพื่อนมาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุนจะยอมทําตาม

และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ใหเหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่
สําคัญที่สุด คือ มีครูที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกศิษย 

4.3.3 วัยรุนกับเพื่อน     
วัยรุนกับกลุมเพื่อนถือเปนสิ่งที่คูกัน การคบเพื่อนมีความสําคัญมาก

สําหรับวัยรุน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะ
เลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติคลายคลึงกัน และมีขนาดของรางกายเทาๆ กัน (สุชา จันทน
เอม และสุรางค จันทนเอม 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน 
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสง 
เสริมและพิทักษเยาวชน : 22) จากนั้นเมื่อยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพื่อนตางเพศ
บาง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุนเติบโตขึ้น  

ซึ่ง Grimder (1966, อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร 2539: 83) ไดแบง
ขั้นตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 

ขั้นที ่1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญงิ เปนแบบอสิระตอกัน 
ขั้นที่ 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชาย

และกลุมหญิงแมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
ขั้นที่ 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย

กลุมและแตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
ขั้นที ่4 เริ่มแบงแยกจากคูทีอ่ยูในกลุมมาเปนคูเดีย่ว 
การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยน 

แปลงของรูปราง ทําใหเกิดความไมมั่นใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน วัยรุน
ตองการใหเพื่อนยอมรับตนเขาเปนสมาชกิของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน 
พูดจาโดยใชภาษาระดับเดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกวาง 
ขวางขึ้น และยังชวยใหเขาใจชีวิตมากขึ้นเมื่อไดเห็นปญหาของผูอื่น 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเกี่ยวของกับการคบเพื่อนของวัยรุน ใน
ครอบครัวที่ไมอบอุน วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความ
เขาใจและความอบอุนจากเพื่อนมาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุนจะยอมทําตาม

สแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสและการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ใหเหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่
ส

ใหเหมาะสมและปลอดภัย มีบุคลากรที่เขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และที่

ำแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ำแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนำและการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสำสแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ำแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสและการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนำและการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสและการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

นแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ัเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ัเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก กโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดกโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

หโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดหโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ห
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

อโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดอโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดสโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดสโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดมโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดมโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดุโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดุโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ุ
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ดโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดดโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดกโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดกโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ก
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ลโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดลโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ล
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม าโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดาโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม าแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

า
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

งโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดงโรงเรียนที่ดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัด
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ง
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
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4.3.4 วัยรุนกบักิจกรรม     
ตามธรรมชาติของวัยรุนนั้น วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น อยาก

ทดลองสิ่งใหมๆ ที่ตนสนใจ ทั้งในเร่ืองหลักการและแนวคิดตางๆ เร่ืองที่ทาทาย รวมถึงเร่ืองเรนลับ 
นอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง
ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก
งานท่ีไดรับมอบหมายจากทางบาน  

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

 
4.4 ปญหาของวัยรุน     

วัยรุนถือไดวาเปนวัยที่สําคัญที่สุด ซึ่งอาจพัฒนาไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพ หรือ
อาจหลงเดินทางผิดจนหมดอนาคตตั้งแตยังไมเปนผูใหญ นักจิตวิทยาวัยรุนไดกลาว ถึงวัยรุนวาเปน 
“วัยแหงพายุบุแคม” (Hall 1904  อางถึงใน สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521: 1) หรือ

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด

ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด

ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

4.4 ปญหาของวัยรุน     

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
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สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่มสิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
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อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิงอาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปนมากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม

รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง

รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 

อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง

รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิงอาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง

รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 

อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิงอาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน

รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน

บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทานแตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน

บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแตบันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
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บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแตบันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 

เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
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ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
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เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
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ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
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ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใชวัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช

มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
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ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
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ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ

ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงพิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง
ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้

ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
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ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแตบันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแตบันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทานแตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิงอาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปนมากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม

มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความหรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ

หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน

ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม

เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต

ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใชวัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช

เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม

ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช

ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  
วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใชวัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใชวัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช

เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช

เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแตบันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
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การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด

ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิดการทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
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เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิดเหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะเรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางเปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

4.4 ปญหาของวัยรุน     

พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง
ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก

กิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่วัยรุนสนใจ มักจะเกี่ยวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชนการประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตวั และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความ
ตึงเครียด ทางสังคม เชน กิจกรรมที่ตองรวมกันทํากับผูอื่น จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม และทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ หรือการคนควาตางๆ จะ
ชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใช
เวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงที่ไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรม
บันเทิงอื่นๆ (Steinberg 1996, อางถึงใน สํานักงานและสงเสริมและพิทักษเยาวชน : 23) หากแต
รายไดที่เกิดจากการทํางานพิเศษนั้น มิไดถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือชวยเหลือทางบาน 
แตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซื้อเสื้อผา ซื้อรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทาน
อาหารในภัตตาคารกับเพื่อน ตางกับวัยรุนในประเทศไทย ที่มักจะใชเวลาวางเพื่อกิจกรรมบันเทิง
มากกวาการทํางานพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปน
สิ่งนาดูถูก แสดงถึงฐานะที่ไมดีของครอบครัว ซึ่งคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม
เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุน และคิดวาเปนสิ่งที่นายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนาการของวัยรุนอาจเกิด
ผลกระทบตอการเรียน หรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม หรือมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพื่อนที่ไมดี ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตางๆ ตามมาดังที่ปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

4.4 ปญหาของวัยรุน     

สในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรสในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงสพิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง
ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก
ส

ขอเดียว นั่นคือเพื่อใหรางกายผอนคลายความตงึเครียด และความกดดันท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน หรือจาก

ำงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนำงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรำในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงำพิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงสำสในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรสในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรำในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรสในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงสพิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงำพิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงสพิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง

นงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนนงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรนในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรันอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในันอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนังานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนกนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในกนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนกงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรกในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร

หนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในหนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนหงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนอนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในอนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนองานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนสนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในสนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนสงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนมนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในมนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนมงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนุงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนุงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร

ุ
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร

ดนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในดนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนดงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนกนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในกนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนกงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร

ก
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร

ลนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นในลนอกจากน้ีวัยรุนยังมีความพยายามทีจ่ะปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองของตน และมีความมุงมั่นใน
งานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนลงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร

ล
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรางานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนางานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พราในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง

า
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง

งงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนงงานท่ีรับผิดชอบ วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พรงในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางที่เกิดประโยชน หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง หรือตอสังคม พร
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง

ง
พิมล เจียมนาคินทร (2539) กลาววา กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียง
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เปน “วัยวิกฤต” (Erikson 1968, อางถึงใน สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521: 1) วัยรุน
จึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหามากที่สุด  

สาเหตุของปญหาวัยรุนมีหลายประการ เชน เกิดจากมีอารมณตึงเครียด เกิด
ความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย
ไวดังนี้  

1. เรื่องเพศ 
2. ยาเสพตดิ 
3. การศึกษา 
4. งาน 
5. การสอบคัดเลือก 
6. เพื่อน 
7. ผลการเรียน การสอบ 
8. สงคราม 
9. ปญหาของเพื่อน 
10. ปญหาอนาคต 
11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ไดแก 

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  

พัฒนาการทางอารมณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางปญหาใหกับวัยรุน เนื่องจาก
วัยรุนเปนวัยที่มีลักษณะอารมณแปรปรวนไมคงที่ คือ มีความรุนแรง หรือบางครั้งออนไหวไดงาย เมื่อ
ไดรับความกระทบกระเทือนจิตใจมักจะมีอาการเก็บกด และหันไประบายออกกับสิ่งอื่น เชน การเลน
กีฬา เลนดนตรี การเที่ยวเตร การใชสารเสพติด การหนีออกจากบาน หรือฆาตัวตาย เปนตน 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

ละดานตามลําดับ 
เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
ละดานตามลําดับ 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
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7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 

9. ปญหาของเพื่อน 9. ปญหาของเพื่อน 

7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 
6. เพื่อน 
7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 

มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

6. เพื่อน 
5. การสอบคัดเลือก 

7. ผลการเรียน การสอบ 

5. การสอบคัดเลือก 5. การสอบคัดเลือก 5. การสอบคัดเลือก 
4. งาน 4. งาน 
5. การสอบคัดเลือก 5. การสอบคัดเลือก 
4. งาน 4. งาน 
5. การสอบคัดเลือก 

3. การศึกษา 

5. การสอบคัดเลือก 
6. เพื่อน 
5. การสอบคัดเลือก 
4. งาน 

6. เพื่อน 
7. ผลการเรียน การสอบ 
8. สงคราม 8. สงคราม 
9. ปญหาของเพื่อน 
8. สงคราม 

11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหามีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหามีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหาวัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ไดแก 

ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  

พัฒนาการทางอารมณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางปญหาใหกับวัยรุน เนื่องจาก

5. การสอบคัดเลือก 
4. งาน 4. งาน 
5. การสอบคัดเลือก 
4. งาน 
5. การสอบคัดเลือก 5. การสอบคัดเลือก 5. การสอบคัดเลือก 5. การสอบคัดเลือก 

7. ผลการเรียน การสอบ 
6. เพื่อน 
7. ผลการเรียน การสอบ 

มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

6. เพื่อน 6. เพื่อน 
7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 
8. สงคราม 
7. ผลการเรียน การสอบ 7. ผลการเรียน การสอบ 

9. ปญหาของเพื่อน 
8. สงคราม 
9. ปญหาของเพื่อน 

มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา
วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

9. ปญหาของเพื่อน 
10. ปญหาอนาคต 
11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

9. ปญหาของเพื่อน 9. ปญหาของเพื่อน 9. ปญหาของเพื่อน 9. ปญหาของเพื่อน 
10. ปญหาอนาคต 
11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

10. ปญหาอนาคต 
11. ปญหาครอบครัว 
10. ปญหาอนาคต 
11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา
11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหามีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหามีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหาวัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหาวัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหาวัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  

สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะสอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ไดแก 
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแตดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
ละดานตามลําดับ 

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

ละดานตามลําดับ 
เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกายเมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  

การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็กการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มีจะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  

9. ปญหาของเพื่อน 
10. ปญหาอนาคต 

สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 

กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  

พัฒนาการทางอารมณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางปญหาใหกับวัยรุน เนื่องจาก

3. การศึกษา 
4. งาน 
5. การสอบคัดเลือก 
6. เพื่อน 
7. ผลการเรียน การสอบ 
8. สงคราม 
9. ปญหาของเพื่อน 
10. ปญหาอนาคต 
11. ปญหาครอบครัว 
มีผูกลาววา ปญหาวัยรุนเปนสิ่งที่ไมสามารถจะแกไขใหหมดไปได เพราะปญหา

วัยรุนเปนปญหาเฉพาะของแตละยุคสมัย ในยุคสมัยหนึ่งก็มีปญหาแบบหนึ่งซึ่งถึงแมเราจะแกปญหา
ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็ในสมัยนั้นๆ ได แตเมื่อเขาสูยุคใหมก็จะเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาใหเราตามแกไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็
สอดคลองกับปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ทั้งนี้ปญหาวัยรุนสวนมากที่พบจะ
ไดแก 

4.4.1 ปญหาดานพัฒนาการ  
ตามที่เราไดแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนั้น จึงขอกลาวถึงปญหาดานพัฒนาการของวัยรุนในแต
ละดานตามลําดับ 

เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดจะเกิดขึ้นกับรางกาย
กอน เมื่อรางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ววัยรุนจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง เชน 
การมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมขีนขึ้น การมีประจําเดือน หรือการที่เตานมขยายเปนตน เด็ก
จะกลัวถูกเพื่อนลอ และขาดความมั่นใจในตนเองซึง่อาจมีผลตอบุคลิกภาพได ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี
พัฒนาการชากวาเพื่อนก็จะเกิดความกังวลใจ หรือเกิดความเครียดไดเชนเดียว กัน  

พัฒนาการทางอารมณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางปญหาใหกับวัยรุน เนื่องจาก

สจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยสจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย
ไวดังนี้  สไวดังนี้  ำ
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันำชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยำจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยสำสจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยสจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยำจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยสจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยนชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันนชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยนจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยัความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ ัความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ กความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ กความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันกชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยกจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

หความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ หความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันหชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

ห
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

อความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ อความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันอชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันสความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ สความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันสชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันมความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ มความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันมชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันุ
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

ุ
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

ดความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ ดความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันดชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันกความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ กความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันกชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

ก
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

ลความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ ลความทุกขและความวิตกกังวลใจ มีอารมณโกรธ และตองการระบายออก มีความขัดแยงภายในใจ 
ชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันลชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย

ล
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยาชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดันาชอบความทาทายและโลดโผน มีอารมณพิศวาสและมีความตองการทางเพศ หรือไดรับความกดดัน
จากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยาจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยงจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอยงจากสังคมรอบขาง ทั้งนี้ ไดมีผูจัดลําดบัความกดดันในเร่ืองตางๆ ของวัยรุนเรียงตามลําดับมาก - นอย
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ปญหาดานการปรับตัวในสังคมนับวาเปนเร่ืองที่ตองใหความสนใจเชนกัน 
วัยรุนในปจจุบันมักขาดระเบียบวินัย และขาดความเคารพในสิทธิ และหนาที่ทั้งของตนเอง และของ
ผูอื่น ทําใหสังคมเกิดความปนปวนวุนวาย เนื่องจากวัยรุนเปนวัยแหงความคึกคะนอง ชอบละเมิดกฎ 
และไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    

ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายใน
ชั้นเรียนเด็กที่เรียนเกงจะมีปญหา เชน มีความมั่นใจในตนเองสูง ใชความฉลาดเอาเปรียบผูอื่น ไม
ยอมรับความพายแพ และอาจรูสึกกดดันเมื่อเปนที่คาดหวังของพอแมและครูอาจารย สวนเด็กที่เรียน
ออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยาก
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 

4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              
ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ

วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
สามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและความเขาใจภายในครอบครัว
ถือเปนเกราะปองกันยาเสพติดที่ดีที่สุด             

4.4.3 ปญหาการทะเลาะวิวาท และใชความรุนแรง     
ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูวัยรุน หรืออาจเรียกวาการยกพวกตีกันเปน

ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา เด็กนักเรียนหญิงในชั้น
มัธยมศึกษามีแนวโนมการกอเหตุทะเลาะวิวาท และใชความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไมพอใจที่
เพื่อนดีเดนกวาตน หรือหลงรักชายหนุมคนเดียวกัน นอกจากนี้ประเด็นปญหาวัยรุนที่สังคมใหความ

รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน

ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน

ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ

ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูวัยรุน หรืออาจเรียกวาการยกพวกตีกันเปน
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ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยาความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยาความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ

มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยาความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ

มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุนมากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยาความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา

ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน

ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและคึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและคึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน

ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน

คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและคึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและคึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี

วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
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วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมีลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมีลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมีลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมีลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุนมากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยาความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะเสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
สามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและความเขาใจภายในครอบครัว
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
สามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและความเขาใจภายในครอบครัวสามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและความเขาใจภายในครอบครัว
ถือเปนเกราะปองกันยาเสพติดที่ดีที่สุด             

ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูวัยรุน หรืออาจเรียกวาการยกพวกตีกันเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา เด็กนักเรียนหญิงในชั้น

ชั้นเรียนเด็กที่เรียนเกงจะมีปญหา เชน มีความมั่นใจในตนเองสูง ใชความฉลาดเอาเปรียบผูอื่น ไม
ยอมรับความพายแพ และอาจรูสึกกดดันเมื่อเปนที่คาดหวังของพอแมและครูอาจารย สวนเด็กที่เรียน
ออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยาก
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 

ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ
วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 

ยอมรับความพายแพ และอาจรูสึกกดดันเมื่อเปนที่คาดหวังของพอแมและครูอาจารย สวนเด็กที่เรียน
ออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยากออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยากออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยาก
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยาก
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยาก
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิดเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 

4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              
ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ

วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 

ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 
4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              

ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ
วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี

ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 
4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              

ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ
4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              

ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ
วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
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หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 

มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชางมักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 

มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 

ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ
วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความโดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ

เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
สามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและความเขาใจภายในครอบครัว

ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูวัยรุน หรืออาจเรียกวาการยกพวกตีกันเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 

ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา เด็กนักเรียนหญิงในชั้น

ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายใน
ชั้นเรียนเด็กที่เรียนเกงจะมีปญหา เชน มีความมั่นใจในตนเองสูง ใชความฉลาดเอาเปรียบผูอื่น ไม
ยอมรับความพายแพ และอาจรูสึกกดดันเมื่อเปนที่คาดหวังของพอแมและครูอาจารย สวนเด็กที่เรียน
ออนก็จะมีปญหา เชน ไมไดรับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรือครู เขากลุมกับเพื่อนไดยาก
เนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียน หรือในเรื่องราวตางๆ ชากวาคนอื่น ทําใหไมมั่นใจในตนเอง เกิด
ความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเห็นวาตนเองไมมีคุณคา 

4.4.2 ปญหายาเสพตดิ              
ยาเสพติดเปนสิง่ที่เราใจและมีอันตรายอยางใหญหลวงตอวัยรุนโดยเฉพาะ

วัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง วัยรุนจะมีความอยากรูอยากทดลองเสพสิง่เสพตดิชนิดตางๆ เมื่อตนมีโอกาส 
โดยมองขามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหลานั้นไป สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดนอกจากความ
คึกคะนองอยากลองนั้นไดแก การแสวงหาทางออกเมื่อเกิดปญหาในชีวิต สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกครอบครัวที่มีผูติดยาหรือมียาเสพติด การใชเวลาวางในทางที่ผิด และการถูชักชวนหรือ
ลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมีลอลวงโดยรูเทาไมถึงการณ (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2521) ปจจุบันยาเสพติดมี
มากมายหลายชนิด ทั้งยากระตุนประสาท ยาหลอนประสาท ยากลอมประสาท และยาที่ชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศ ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอผูเสพทั้งสิ้น การปลูกฝงความเขาใจเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงการนําหลักธรรมมาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจจะ
สามารถชวยใหวัยรุนหางไกลจากยาเสพติดได อยางไรก็ดี ความรักและความเขาใจภายในครอบครัว
ถือเปนเกราะปองกันยาเสพติดที่ดีที่สุด             

4.4.3 ปญหาการทะเลาะวิวาท และใชความรุนแรง     
ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูวัยรุน หรืออาจเรียกวาการยกพวกตีกันเปน

ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทมีแนวโนมที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกันจะใชเพียงการชกตอย หรือตีกันดวยไม แตในระยะ
หลังมีการใชอาวุธ เชน มีด ปน หรือทอนเหล็กเปนอาวุธในการตอสูกัน วัยรุนสวนใหญที่ยกพวกตีกัน
มักจะเปนกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมักเปนนักเรียนชาย มีอายุประมาณ 15 ถึง 18 ป ในกลุมชาง
กลกับชางกอสราง (พรพิมล เจียมนาคินทร 2539) กลุมวัยรุนเหลานี้มักจะตีกันในสถานที่สาธารณะ 
เชน ตามปายรถเมลล บนรถเมลล หรือในการแสดงคอนเสิรต ซึ่งทําใหมีผูที่ไมเกี่ยวของไดรับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา เด็กนักเรียนหญิงในชั้น

สแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    สแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    

ชั้นเรียนเด็กที่เรียนเกงจะมีปญหา เชน มีความมั่นใจในตนเองสูง ใชความฉลาดเอาเปรียบผูอื่น ไม
ส

ชั้นเรียนเด็กที่เรียนเกงจะมีปญหา เชน มีความมั่นใจในตนเองสูง ใชความฉลาดเอาเปรียบผูอื่น ไม

ำผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนำผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    ำแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    สำสแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    สแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    ำแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    สแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    นผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนนผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    นแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    ัและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น ัและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนัผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนกและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น กและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนกผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    กแบบอยางที่ดีของวัยรุนดวย    

หและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น หและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนหผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนอและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น อและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนอผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนสและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น สและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนสผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนมและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น มและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนมผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนุผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนุผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนดและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น ดและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนดผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนกและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น กและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนกผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนลและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น ลและไมเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของผูใหญ เพราะถือวาวัยรุนมีความคิดเปนของตัวเอง ดังนั้น 
ผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนลผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนาผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนาผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน

ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายใน
า

ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายใน
งผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปนงผูปกครองของวัยรุนจึงควรปลูกฝงความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยเยาว รวมถึงประพฤติตนใหเปน

ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายใน
ง

ความแตกตางทางดานสติปญญาก็เปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับวัยรุน ภายใน
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สนใจมากยังไดแก ปญหาการใชความรุนแรงในการรับนองใหมของรุนพี่ในสถาบันการศึกษา และ
ปญหาแกงมอเตอรไซคซิ่ง เปนตน 

4.4.4 ปญหาทางเพศ    
การเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี

ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู
ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน การตองการเปน
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
วิธี                        

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
วัยรุนยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะทําหนาที่พอแมได การตั้งครรภในวัยรุนจึงเปนอันตรายอยางยิ่งทั้งตอตัว
แม และทารกในครรภหากแมขาดความรูในการดูแลตนเองระหวางตั้งครรภก็จะสงผลใหเกิดโรคแทรก
ซอนตางๆ เชน ภาวะครรภเปนพิษ ซึ่งอาจจะทําใหแมและทารกในครรภพิการหรือเสียชีวิต การ

ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
วิธี                        วิธี                        

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิดการมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด

ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
วิธี                        

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด

ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง

ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูกปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
วิธี                        
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิดการมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
วิธี                        วิธี                        วิธี                        

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิดการมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิดการมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
วัยรุนยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะทําหนาที่พอแมได การตั้งครรภในวัยรุนจึงเปนอันตรายอยางยิ่งทั้งตอตัว

ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่งที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิดการมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
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ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมีขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรมพฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน การตองการเปน
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน การตองการเปน

ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี

ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี

ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี

ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ

ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมีขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม

ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไมไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่

และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือวัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือวัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือวัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือวัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ

โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน

โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 

ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ

วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับวา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือวัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน

เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู
ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ

ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือวัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไมขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด

สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไมไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไมไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมีขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมีขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรมพฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน การตองการเปน
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน การตองการเปน
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง

การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
วัยรุนยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะทําหนาที่พอแมได การตั้งครรภในวัยรุนจึงเปนอันตรายอยางยิ่งทั้งตอตัว

ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
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สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
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โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
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สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี

ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่

สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุดเพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม

โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  
ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ

ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไมไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไมไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไมไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
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การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 

การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่งการตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 

การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกันสามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมีและกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด

เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม

ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด

ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
วิธี                        

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
วัยรุนยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะทําหนาที่พอแมได การตั้งครรภในวัยรุนจึงเปนอันตรายอยางยิ่งทั้งตอตัว

เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู
ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
วา “เมื่อโตขึ้นก็รูเอง” ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และความคิดที่วาตัวเองโตแลว ประกอบกับ
การขาดความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศ ศึกษาทําใหวัยรุนอยากทดลองแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันวัยรุนไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัว ไมวาจะเปนทางหนังสือ สื่อ
โทรทัศน ภาพยนตร หรือทางอินเตอรเน็ท ทําใหวัยรุนใชเวลาครุนคิดกับเรื่องเพศมากขึ้น  

วัยรุนท่ีไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูใหญในเรื่องการหักหามใจ หรือ
ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องความเปนสภุาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรีตั้งแตเยาววัย จะทําใหไม
สามารถแยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธได เมื่อวัยรุนชายหญิงเกิดความพึงพอใจในกัน
และกันและคิดวานั่นคือความรักก็อาจจะมีเพศสัมพันธกัน หรืออาจรายแรงไปกวานั้นหากวัยรุนมี
เพศสัมพันธโดยที่ไมไดสมัครใจ เชน การถูกลอลวง และลวงละเมิดทางเพศ จะทําใหสภาพจิตใจทรุด
โทรมเกิดเปนตราบาป และอาจสงผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ปกติเมื่อเปนผูใหญ  

ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือรักรวมเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่พบ
ไดบอยในสังคมไทย โดยอาจมีสาเหตุมาจากทางบาน เชน การที่เด็กชายไมชอบพอ หรือเด็กหญิงไม
ชอบแม ทําใหลูกไมอยากเตบิโตมามีลักษณะเหมือนพอและแม เด็กชายจะไมอยากเลียนแบบพอ และ
เด็กหญิงจะไมอยากเหมือนแม โดยปฏิบัติตัวในทางตรงขาม อีกสาเหตุหนึ่งมักจะมาจากครอบครัวที่
ขาดพอหรือแม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอหรือแมที่เลี้ยงดูตน เชน ลูกสาวที่อยูกับพอจะมี
พฤติกรรมเปนทอมบอย สวนลูกชายที่สนิทกับแมจะมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในแบบผูหญิง พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน การเรียกรองความสนใจของวัยรุน การตองการเปน
ที่ยอมรับในหมูเพื่อน หรือเกิดจากการเลียนแบบคนดัง เปนตน ปญหาการรักรวมเพศจะนํามาซึ่ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรง เชน กามโรค และโรคเอดส หากขาดการปองกันอยางถูก
วิธี                        

การมีเพศสัมพันธเพียงเพราะความอยากรูอยากทดลองอาจสงผลใหเกิด
การตั้งครรภในวัยเรียน เนื่องจากขาดความรูเรื่องการคมุกําเนิด และเกิดจากความรูเทาไมถงึการณ ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองหยุดพักการศึกษากลาง คัน และจะนํามาซึ่งปญหาในอนาคต เชน ขาด
โอกาสทางการศึกษาทําใหไมสามารถหางานที่ดีได และมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ 
วัยรุนยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะทําหนาที่พอแมได การตั้งครรภในวัยรุนจึงเปนอันตรายอยางยิ่งทั้งตอตัว

สเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องสเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูสเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู
ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว
ส

ในเร่ืองเพศ ศึกษากับวัยรุน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศ โดยมักจะกลาว

ำฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในำฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องำเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูำเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูสำสเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องสเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องำเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องสเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูสเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูำเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรูสเพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู

นฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในนฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องนเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องัฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในัฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในกฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในกฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องกเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง

หการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีหการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในหฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในอการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีอการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในอฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในสการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีสการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในสฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในมการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีมการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในมฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในุฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในุฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง

ุ
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง

ดการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีดการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในดฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในกการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีกการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในกฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง

ก
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง

ลการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมีลการเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนทําใหเกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในลฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง

ล
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องาฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในาฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องาเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู

า
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู

งฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งในงฮอรโมนเพศเปนตัวกระตุนความรูสึกนึกคดิในเร่ืองนี้ วัยรุนจึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งใน
เพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่องงเพศของตน และเพศตรงขาม แตเนื่องจากสังคมไทยยังไมเปดกวางในเร่ืองการศึกษาหาความรูเรื่อง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู

ง
เพศมากนัก ทําใหพอแม รวมทั้งครูอาจารยมีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่จะใหความรู
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ตั้งครรภในวัยรุนอาจสงผลใหเด็กคลอดกอนกําหนด ซึ่งทารกที่คลอดกอนกําหนดมีแนวโนมที่จะมี
สติปญญาต่ํากวาเกณฑ หรือพิการ และตกเปนภาระของสังคมตอไป  

อีกหนึ่งปญหาสําคัญที่สืบเนื่องมาจากปญหาการตั้งครรภในวัยรุนก็คือ 
ปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง
มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ
วัยรุน         

 
4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง
ที่ไมดี  

5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา (Relationship between husband and wife) 
ประสบสุข บุญเดช (2550: 156-182, อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2553 : 32) กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา ความโดยสรุปคือ เมื่อชายและหญิงไดทําการจดทะเบียนสมรสกันตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว ชายและหญิงก็เปนสามีภริยากันเกิดวามสัมพันธระหวางสามีภริยา
ขึ้นตามกฎหมาย ในสมัยโบราณ กฎหมายกําหนดใหสามีมอีํานาจอิสระเหนือภริยา มีอํานาจวากลาว
สั่งสอนและบังคับภริยาของตนได ทั้งมีอํานาจปราบปรามตีภริยาไดตามสมควร  เมื่อภริยากระทําผิด    

นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยางรุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง

ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง

ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ

ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ

ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง

ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง
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ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็

เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็

เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะเมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะเมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่นไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็

เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
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ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
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เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
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ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น

ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษาปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
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พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 
ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ

พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 
4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 
ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 
ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี

ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    

เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ

4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    
วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ

4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    

เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ

4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    
วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 

4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    
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ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
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ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
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รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
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อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมีวัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษาปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะเมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็

นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง
ที่ไมดี  

5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา (Relationship between husband and wife) 
ประสบสุข บุญเดช (2550: 156-182, อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2553 : 32) กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา ความโดยสรุปคือ เมื่อชายและหญิงไดทําการจดทะเบียนสมรสกันตามเงื่อนไขที่

เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ

4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    
วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
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ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลาครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยูวางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ

วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 
ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี

รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 
4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 

อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 
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ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
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นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
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รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง
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ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
รวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และรวมกัน และอาจมีการรวมกลุมกันมั่วสุมทางเพศ หรือเสพยาเสพติด วัยรุนเหลานี้ยังขาดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองเลี้ยงชีพโดยการประกอบ
อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ

ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
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รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง
ที่ไมดี  

5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา (Relationship between husband and wife) 
ประสบสุข บุญเดช (2550: 156-182, อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2553 : 32) กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา ความโดยสรุปคือ เมื่อชายและหญิงไดทําการจดทะเบียนสมรสกันตามเงื่อนไขที่

มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ

4.4.5 ปญหาการอาชญากรรม และการกระทําผิดกฏหมาย    
วัยรุนท่ีประกอบอาชญากรรม หรือกระทําผิดกฎหมายมักจะมาจากครอบ 

ครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุน เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพื้นฐานครอบครัวใกลเคียงกันจึงพากันใชเวลา
วางในทางที่ไมเกิดประโยชน โดยเริ่มจากการทําตัวเกเร หนีโรงเรียน ตอมาก็หนีออกจากบานมาอยู
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อาชญากรรม เชน การลักขโมย การปลนจ้ีชิงทรัพย การคายาเสพติด หรือขายบริการทางเพศ เปนตน 

4.4.6 การปองกันปญหาวัยรุน 
พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาวัยรุนไววา 

ตองเริ่มแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะมีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน พฤติกรรมของ
วัยรุนจะเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมที่จะมี
ปญหานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมจึงควรทําหนาที่เอาใจใสดูแลใหคํา ปรึกษา
เมื่อลูกมีปญหา โดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกจะ
ไมใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากเกินไป พอแมยังอาจชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมั่น
ในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หากวัยรุนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็
ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนุบสนุน สื่อมวลชนในการ
นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนตัวอยางที่ดี มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความ
รุนแรง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางเพศมากเกินไป เพื่อไมใหวัยรุนหมกมุนและจดจําแบบอยาง
ที่ไมดี  

5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา (Relationship between husband and wife) 
ประสบสุข บุญเดช (2550: 156-182, อางถึงใน ศิริรัตน แอดสกุล 2553 : 32) กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา ความโดยสรุปคือ เมื่อชายและหญิงไดทําการจดทะเบียนสมรสกันตามเงื่อนไขที่

สกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางสกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง
มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความสมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ
ส

เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่ถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปองกันปญหาทางเพศของ

ำเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความำเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางำกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง
มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความำมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความสำสกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางสกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางำกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางสกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง
มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความสมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความำมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความสมาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ

นเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความนเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางนกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางัปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน ัปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความัเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความกปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน กปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความกเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางกกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

หปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน หปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความหเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

ห
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

อปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน อปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความอเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความสปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน สปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความสเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความมปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน มปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความมเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความุ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

ุ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

ดปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน ดปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความดเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความกปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน กปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความกเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

ก
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

ลปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน ลปญหาการทําแทง เนื่องจากวัยรุนที่ตั้งครรภจะเกิดความเครียดที่ทําใหพอแม และตนเองเดือดรอน 
เกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความลเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง

ล
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางาเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความาเกิดความอับอาย บางสถานศึกษาก็มีระเบียบใหนักเรียนท่ีตั้งทองตองลาออก สิ่งเหลานี้จึงเปนความ
กดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางากดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางงกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยางงกดดันทําใหวัยรุนหลายคนตัดสินใจทําแทงทั้งที่รูวาการทําแทงมีอันตรายตอชีวิต และจิตใจเปนอยาง
มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ

ง
มาก ความรักความเขาใจภายในครอบครัว และความดูแลเอาใจใสของพอแม รวมถึงการสรางความ
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สามีภริยาถือวาเปนคนเดยีวกันในทางกฎหมาย เพราะสถานะของภริยาไดถูกนํามารวมไวกับสามี ผูซึ่ง
มีหนาที่ปกปองดูแลภริยาแลว  ในปจจุบันนี้ความสัมพันธระหวางสามีภริยาจึงตั้งอยูบนรากฐานที่สามี
และภริยามีสิทธิเทาเทียมกันในการจัดการทุกอยางในครอบครัว  แนวความคิดเดิมที่วาภริยาเปนเพียง
เครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว 

 
ความสัมพันธระหวางสามีภริยามี ดังตอไปน้ี 

5.1 การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงด ู
5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 

(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

ปลอดภัย 
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   
   

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
6.1 การชมเชยหรือชื่นชมที่เหมาะสม 
6.2 การติเพื่อกอ 
6.3 การแกไขความขัดแยงในเชิงสรางสรรค 

 

ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
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ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
6.1 การชมเชยหรือชื่นชมที่เหมาะสม 

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 
5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แตทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี

5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ
5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี

5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ
5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ
5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 

5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 

5.1 การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงด ู
5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 

(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก (1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ
5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

ความสัมพันธระหวางสามีภริยามี ดังตอไปน้ี ความสัมพันธระหวางสามีภริยามี ดังตอไปน้ี 
5.1 การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงด ู
5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 

(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.1 การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงด ู
5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 

(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ
5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แตทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แตทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
6.1 การชมเชยหรือชื่นชมที่เหมาะสม 

5.1 การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงด ู
5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 

(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก (1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก (1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว (2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ
5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 

5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 

5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แตทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แตทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติอยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 
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5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   
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6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
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ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
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6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
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กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามีความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
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ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน

ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
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สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
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สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คนกับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่องสวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง

ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตามตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง

ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง

ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกันความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 

รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทางรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 

รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 

5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
6.1 การชมเชยหรือชื่นชมที่เหมาะสม 

ความสัมพันธระหวางสามีภริยามี ดังตอไปน้ี 
5.1 การกินอยูดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงด ู
5.2 การแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทําได 2 กรณี 

(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูตางหาก 
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว 

5.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรส 
5.4 การอุปการะเลี้ยงดูหรือกระทําการตามสมควรเพื่อใหคูสมรสที่วิกลจริตมีความ

5.5 การซ่ือสัตยในความรักตอกัน 
5.6 การใชคํานําหนานามของหญิงที่มีสาม ี
5.7 สัญชาติของสามีภริยา การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม การท่ีหญิงตางชาตสิมรสกบัชายสัญชาติไทย ไมทําใหหญิงนั้นไดสัญชาติไทยอัตโนมัติ และใน 
ทํานองเดียวกันการทีห่ญิงไทยยอมสมรสกับชายตางชาติ หญิงนั้นก็มิไดเสียสัญชาติไทยไปดวย แต
อยางไรก็ดีในกรณีที่หญิงซึ่งเปนชาวตางดาวไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากประสงคไดสัญชาติ
ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ ไทยก็กระทําไดโดยการยื่นคําขอ 

5.8 ภูมิลําเนา และสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   
   

6. การสรางสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางคน 2 คน ซึ่งอาจเปนระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน สามี

กับภรรยา แมกับลูก พี่กับนอง หรืออาจเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียนน้ัน คน
สวนใหญมีความตองการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักความเขาใจกัน ชวยเหลือกันในเรื่อง
ตาง ๆ  แตบางครั้งการสรางสัมพันธภาพ หรือการรักษาสัมพันธภาพใหยืนยาวกลับไมเปนไปตาม
ความตั้งใจเริ่มแรง ไดรับผลที่ไมอยากไดกลายเปนมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน เกิดความขัดแยงกัน
รุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักไดนั้น  เปนเพราะมีปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในทาง
ตรงขามก็มีปจจัยตางๆที่ทําใหความสัมพันธแยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแวงกันได 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันม ี3 ปจจัยใหญคือ 
6.1 การชมเชยหรือชื่นชมที่เหมาะสม 

สำ
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ำสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว 

ความสัมพันธระหวางสามีภริยามี ดังตอไปน้ี ำความสัมพันธระหวางสามีภริยามี ดังตอไปน้ี สำส นสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว นสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ัเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยัเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ัสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว กเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยกเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว กสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว หเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยหเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว หสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว อเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยอเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว อสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว สเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยสเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว สสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว มเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยมเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว มสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ุสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ุสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ดเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยดเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ดสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว กเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยกเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว กสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ลเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดยลเครื่องประดับ เปนเครื่องสนองความตองการทางเพศ หรือเคร่ืองผลิตบุตรนั้นไดสิ้นสุดลงแลวโดย
สิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว ลสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว าสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว าสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว งสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว งสิ้นเชิง สามีและภริยาถือวาเปนบุคคลสองคนตามกฏหมาย ไมใชบุคคลเดียวกันอีกตอไปแลว 
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6.1 การชมเชยหรือชื่นชม 
คนสวนใหญไมวาจะอยูในครอบครัว หรืออยูในสังคมภายนอกครอบครัว มักจะ

ไมคอยชื่นชม หรือชมเชยกัน  ในหลายครอบครัวพอแมมีความเชือ่วาถาชมลกูบอยๆ เด็กจะเหลิง อาจ
กลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 

- ชมพฤติกรรมท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม ๆ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

 
6.2 การติในเชิงสราง สรรคควรมีลักษณะดังนี ้

- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

ในชวงที่มีอารมณโกรธ  
ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
นอนหลับพักผอนอยางพอเพียง 

ตัวอยางการสนทนา 
แมบอกกับลกูวา“วันนี้ลูกคุยโทรศัพทกับเพื่อนมานาน 2 ชั่วโมงแลว แมคิดวาลูก

ควรหยุดคุยโทรศัพทไดแลว  และหันมาทําการบาน  อานหนังสือ  แลวเขานอน  จะดีกวาที่เปนอยูนี้”  

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
ในชวงที่มีอารมณโกรธ  ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย
ตัวอยางเชน 

ในชวงที่มีอารมณโกรธ  
ตัวอยางเชน 

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
ในชวงที่มีอารมณโกรธ  ในชวงที่มีอารมณโกรธ  ในชวงที่มีอารมณโกรธ  ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย
ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย
ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ

- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น - บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น - บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 

- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น - บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 

- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 

- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม - พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม - พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 

- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น - บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 

- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 

- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได - สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได - สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 

- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม - พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 

- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได - สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 

- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 

- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 

- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 

- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 

- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง - ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
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ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม - ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม - ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม - ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 

- ชมพฤติกรรมท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม ๆ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 

- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม - การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 

- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 
- ชมพฤติกรรมท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม ๆ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 

- ชมพฤติกรรมท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม ๆ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 

- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
ตัวอยางเชน 

- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 

ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

6.2 การติในเชิงสราง สรรคควรมีลักษณะดังนี ้6.2 การติในเชิงสราง สรรคควรมีลักษณะดังนี ้
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 

6.2 การติในเชิงสราง สรรคควรมีลักษณะดังนี ้
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว - เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ

- ชมพฤติกรรมท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม ๆ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ - บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม - ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม - ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง - ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

ตัวอยางเชน ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหารลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

6.2 การติในเชิงสราง สรรคควรมีลักษณะดังนี ้
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  
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- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น - รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

ในชวงที่มีอารมณโกรธ  
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

ตัวอยางเชน 

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 

ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ

พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุยพอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ

พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ

ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึกไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ

- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 

- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ
ในชวงที่มีอารมณโกรธ  

ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ

คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 
- ชมพฤติกรรมท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม ๆ 
- การชมความเนนที่พฤติกรรมท่ีทําไดดี และชมทีละ 1 พฤติกรรม 
- บอกความรูสึกของเราตอพฤติกรรมนั้นอยางจริงใจ 
- ชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม 
- ไมชมมากเกินกวาความเปนจริง 
ตัวอยางเชน 
ลูกหรือพอบอกกับแมวา “วันนี้ แมทํากับขาวอรอยมาก ทําใหรับประทานอาหาร

ไดมากและรูสึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแมทํากับขาวอรอย” แมบอกกับลูกวา “วันนี้ แมรูสึก
ภูมิใจที่ลูกชวยลางชามในตอนเย็นไดสะอาดเรียบรอยดีมากโดยที่แมไมตองเรียกใหทํา”การติเพื่อกอ
คนสวนใหญ ไมชอบฟงคําติ การติติงที่ไมเหมาะสมมักจะทําใหเกิดผลเสียหายตามมา เชน เกิดการ
ทะเลาะกันได แตการติในเชิงสรางสรรคก็มีประโยชน และสามารถเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีได  

6.2 การติในเชิงสราง สรรคควรมีลักษณะดังนี ้
- ตองแนใจวา เขาสนใจที่จะรับฟงคําติ และพรอมที่จะรับฟง 
- เรื่องที่จะติ ตองเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไมใชเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว 
- สิ่งที่จะติ ตองเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
- พูดถึงพฤติกรรมท่ีติใหชัดเจน เปนรูปธรรม 
- บอกทางแกไขไวดวย เชน ควรทําอยางไรใหดีขึ้น 
- รักษาหนาของผูรับคําติเสมอ เชน ไมสมควรติตอหนาคนอื่น 
- เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เชน ผูรับคําติมีอารมณสงบหรือแจมใส ไมติ

ในชวงที่มีอารมณโกรธ  
ตัวอยางเชน 
พอหรือแมติลูกวัยรุนในขณะที่ลูกมีอารมณสงบ พรอมที่จะรับฟงวาลูกพูดคุย

โทรศัพทกบัเพื่อนนานวันละ 3 ชั่วโมงในชวง 2-3 วันที่ผานมานี้ เปนการกระทําที่พอแมไมเห็นดวย 
ควรปรับลดเวลาการคุยลงใหเหลือวันละ ½ -1 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมีเวลาทําการบานอานหนังสือหรือ
นอนหลับพักผอนอยางพอเพียง 

สคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง สคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ สคนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ ำตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็ำตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง ำคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ ำคนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ สำสคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง สคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง ำคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง สคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ สคนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ ำคนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ สคนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 

นตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็นตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง นคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง ักลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมักลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็ัตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็กกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมกกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็กตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง กคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 

หกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมหกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็หตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็อกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมอกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็อตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็สกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมสกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็สตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็มกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมมกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็มตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็ุ
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 

ุ
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 

ดกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมดกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็ดตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็กกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมกกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็กตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 

ก
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 

ลกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแมลกลายเปนคนไมดไีด ทําใหพอแมไมชมเมื่อลกูกระทําสิ่งที่ดหีรือมีพฤตกิรรมในลักษณะที่เปนสิ่งที่พอแม
ตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็ลตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 

ล
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง าตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็าตองการหรือทําใหเด็กขาดกําลังใจ ขาดน้ําหลอเลี้ยงจิตใจ  การติดตอสื่อสารที่ตรง และไดผลดีมากก็
คือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง าคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 

า
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 

งคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง งคือคําพูด ซึ่งจะดีกวาภาษากายหรือการแสดงออกแลวใหอีกฝายหนึ่งเดาใจหรือเขาใจไดเอง 
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 

ง
คนเราโดยทั่วไปตองการคําชมเชย โดยการชมเชยที่จะสรางเสริมสัมพันธภาพใหดีควรมีลักษณะดังนี้ 
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6.3 การแกไขความขัดแยงในเชิงสรางสรรค ควรเปนไปในลักษณะดังตอไปนี ้

- แสดงความปรารถนาอยางแนวแนท่ีจะรวมกันรักษาความสัมพันธทีด่ตีอกันไว  
- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      
- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   
- ยอมรับฟงความคดิเห็นของกันและกัน        
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
 

เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 

- ยอมรับฟงความคดิเห็นของกันและกัน        
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 

- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        - หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย - ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   - ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   
- ยอมรับฟงความคดิเห็นของกันและกัน        
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 

- ยอมรับฟงความคดิเห็นของกันและกัน        
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย

ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

- ยอมรับฟงความคดิเห็นของกันและกัน        
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย - ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดยคูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝายพูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน

หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกันพยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   
- ยอมรับฟงความคดิเห็นของกันและกัน        
- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 

- หลกีเลีย่งการใชอารมณ ขู คุกคาม ดื้อรั้น        
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 

- ชวยกันเลือกหาทางออกทีย่อมรับไดทั้ง 2 ฝาย 
ตัวอยางการแกไขความขดัแยงระหวางคูสมรส 
คูสมรสทั้ง 2 คนจะตองเปดใจรับฟงกันกอนโดยการพูดทลีะคน และรับฟงกันโดย

พูดใหจบประโยคหรือจบประเด็นทีละคน และรับฟงใหเขาใจวาอีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรใหทราบ ถาฝาย
หนึ่งพูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไมจบประเด็น  ก็จะทําใหสื่อสารกันไมได  ถาคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน 
โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ โกรธ  โมโห  ขมขู  ก็จะยิ่งทําใหไมสามารถแกไขความขดัแยงได ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณ 
พยายามพูดคุยกนัดวยอารมณที่สงบ และตั้งใจฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง  ในทายที่สุดจึงชวยกัน
เลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคูยอมรับได 

สำสำส น- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       น- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      น- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      ั- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ั- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ก- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ก- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ก- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      ก- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      
ห- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ห- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   

- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ห- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       อ- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   อ- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       อ- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ส- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ส- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ส- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ม- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ม- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ม- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ุ- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ุ- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      

ุ
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      

ด- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ด- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ด- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ก- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ก- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ก- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      

ก
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      

ล- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   ล- มุงมั่นเชิงสรางสรรคเปนไปในทางการปรึกษากัน   
- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ล- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      

ล
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      า- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       า- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      า- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      
- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   

า
- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   

ง- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       ง- ใหความสําคัญและตั้งใจฟงความคดิเห็นของอีกฝายหนึ่ง       
- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      ง- แสดงความคดิเห็นของเราใหชดัเจนและสื่อสารใหอีกฝายหนึ่งไดรับทราบ      
- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   

ง
- ไมถือวาการยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นเปนเร่ืองแพหรือเปนเรื่องที่เสยีหาย   



 
 

 
 

บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน

การศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ
เก็บและรวบรวมขอมูลในดานรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการนําเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย 
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

ดวย   

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย   
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้นใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป   

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง    
2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต

รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว ดังนี้   

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย
ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป  

 
2.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลติรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
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วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธวิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได

(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
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ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
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ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
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การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
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ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
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(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
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การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย
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ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
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โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
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โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก
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โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
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การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
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โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย 

การศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ
เก็บและรวบรวมขอมูลในดานรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการนําเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย 
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เก็บและรวบรวมขอมูลในดานรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการนําเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิตเก็บและรวบรวมขอมูลในดานรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการนําเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
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การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีกในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีกในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้นใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
รายการที่ผลิตขึ้นใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต

ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว ดังนี้

หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

การศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ
เก็บและรวบรวมขอมูลในดานรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการนําเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย 
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย 
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีกในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย

ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีกในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย   
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
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รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปนรายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว ดังนี้

รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว ดังนี้
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
คนในครอบครัว ดังนี้คนในครอบครัว ดังนี้   คนในครอบครัว ดังนี้

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา

ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้นใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง

2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต
รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ

รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว ดังนี้   

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย

การศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ
เก็บและรวบรวมขอมูลในดานรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และวิธีการนําเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจากกลุมผูชมเปาหมายและผูผลิตราย 
การโทรทัศนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล แนวทาง และขอเสนอแนะตางๆ ในการผลิตรายการ 
โทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัวหลังการผลิตรายการจริงอีก

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวใน

ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหา
ความรู เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาได
เลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัวใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้นใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
2.1 ประชากร (Population) หมายถึง ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาและผลิต

รายการครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ และประชากรที่เปน
ผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว ดังนี้

2.1.1. ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนและประชากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือเกี่ยวของเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2.1.2. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง กลุมผูชมเปาหมาย
ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป  

สการศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะสการศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ
ำในำในการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปนำการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปนสำสการศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะสการศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ
ำ

การศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะสการศึกษาและวิเคราะหขอมลูทีเ่พื่อนําไปประยุกตใชในการผลิตและการพัฒนารายการ โดยผูศึกษาจะ

นการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปนนการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน
กัหอระเบียอระเบียสบทที่  3 สบทที่  3 

ระเบียสระเบียมบวิธีวิจัย มบวิธีวิจัย ุ
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน

ุ
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน

ดบวิธีวิจัย ดบวิธีวิจัย กล
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน

ล
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน

า
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน

า
การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปนงการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปนงการศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวเปน
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2.2.1. กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย 
อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑล จํานวนท้ังสิ้น 100 คน  

2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้
กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 

นักจิตวิทยาผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังตอไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้
3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  
 
แบบที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความ 

สัมพันธของคนในครอบครัว 
คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัว 
- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัวในปจจุบัน 
- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ

ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 
- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย

อะไรบาง 
- แนวโนมของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัวในอนาคต 
 
 

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัวในปจจุบัน 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
คนในครอบครัวในปจจุบัน 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว คนในครอบครัว 

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว คนในครอบครัว 

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
คนในครอบครัวในปจจุบัน คนในครอบครัวในปจจุบัน 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
คนในครอบครัวในปจจุบัน 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
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ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังตอไปนี้ 
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้
3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

นักจิตวิทยาผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 

ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 
นักจิตวิทยาผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 

นักจิตวิทยาผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังตอไปนี้ 
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้
3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  

แบบที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความ แบบที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัว 

คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว 

ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- แนวโนมของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

นักจิตวิทยาผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้
3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังตอไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้
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คนในครอบครัวในปจจุบัน 
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ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 
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- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย
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รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่

แบบที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความ 

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ

คนในครอบครัว 

คนในครอบครัวในปจจุบัน 
- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ

ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 
- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย

- แนวโนมของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 
นักจิตวิทยาผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

ครอบครัวและวัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 
2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทกุ

วัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
รับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป  

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว” ผูศึกษา ไดกําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลติรายการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังตอไปนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี ้
3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  

แบบที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัว 

คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัว 

- ความนิยมของรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัวในปจจุบัน 

- กลุมเปาหมายสวนใหญของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ความสัม พันธของคนในครอบครัว ทางรายการมองกลุมใด เพราะเหตุใด 

- ทําอยางไรจึงจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการที่ผลิตขึ้นตองมีปจจัย

- แนวโนมของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

สครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวสครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส สจํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ำครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวำครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ำจํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส สำสครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวสครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวำครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวสครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส สจํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ำจํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส สจํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 

นครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวนครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวั2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ั2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ก2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ก2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้
กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในกกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวกครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ห2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ห2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในหกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ห
ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

อ2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้อ2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้
กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในอกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในส2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ส2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้
กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในสกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในม2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ม2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้
กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในมกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในุกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในุกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ุ

ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ด2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ด2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในดกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในก2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ก2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้
กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในกกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ก

ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ล2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ล2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในลกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ล
ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวากลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในากลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวาครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวงกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในงกลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวงครอบครัว ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 

ง
จํานวน 1 รายการ คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 
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คําถามดานเนื้อหารายการ 
- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัวที่ดี ควรมีอะไรบาง   
- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด 
- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ

โทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 
- เนื้อหาของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคน

ในครอบ ครัวสวนใดที่ควรไดรับการพัฒนา 
- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ

ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 
 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
มากที่สุด 

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน
ครอบครัวมีวิธีใดบาง 

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 
 

คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัว 
- คําแนะนําในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

 

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว 

- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
อยางไร อยางไร อยางไร 

ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 
คําถามดานผูดําเนินรายการ 

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานผูดําเนินรายการ คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน
ครอบครัวมีวิธีใดบาง 

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

คําถามดานผูดําเนินรายการ คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 
- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ

ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 
- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ

ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 
- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ

- เนื้อหาของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคน
ในครอบ ครัวสวนใดที่ควรไดรับการพัฒนา 

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี
คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

โทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 
- เนื้อหาของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคน

ในครอบ ครัวสวนใดที่ควรไดรับการพัฒนา 
- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ

ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

- เนื้อหาของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคน

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน
ครอบครัวมีวิธีใดบาง 

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 

- เนื้อหาของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคน
ในครอบ ครัวสวนใดที่ควรไดรับการพัฒนา 

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ
ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน
ครอบครัวมีวิธีใดบาง 

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด - Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 
คําถามดานผูดําเนินรายการ 

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 
อยางไร 

ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

อยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัว 

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

โทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 
- เนื้อหาของรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคน

ในครอบ ครัวสวนใดที่ควรไดรับการพัฒนา 
- เนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพนัธที่ดขีองคนในครอบครัวของ

ผูศึกษากําลังจะผลิตขึ้น สวนใดบางที่ควรปรับปรุง 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัวที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจรายการ

- วิธีการผสมความบันเทิงเขากับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธใน
ครอบครัวมีวิธีใดบาง 

- Mood and Tone ของรายการควรเปนแบบใด 

คําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวที่ดีควรเปนอยางไร 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการโทรทัศนสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัวควรเปนอยางไร  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ปญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศนส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- แนวทางแกไขปญหาการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

สโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว สโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว ำคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ำคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด 

โทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว ำโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว สำสโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว สโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว ำโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว สโทรทัศนท่ีมีเนื้อ หาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 
นคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด นคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด กัคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด กคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด 

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ
ก

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ
ห- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของห- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด หคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด อ- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของอ- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด อคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ส- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของส- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด สคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ม- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของม- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด มคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ุคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ุคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด 

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ

ุ
- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ

ด- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของด- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ
คนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ดคนในครอบครัวแบบใดที่นาจะไดรบัความนิยม มากที่สุด ก- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของก- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ
ก

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ
ล- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของล- ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของ

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ
ล

- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการา- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการา- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการง- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการง- ปจจัยในการเลือกเนื้อหาในการนําเสนอในแตละชวงของรายการ
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แบบที่ 2  แบบสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของคนในครอบครัวและวัยรุน  

คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว 
- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 
- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
- สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทางการแกไขปญหาครอบครัวมี

อะไรบาง 
- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 
    

คําถามดานเนื้อหารายการ 
- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

ควรมีอะไรบาง 
- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 
- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  
 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)   
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อสํารวจการเสริมสราง

ความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัวเพื่อนําขอมูลที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามไปจัดทํา
รายการโทรทัศนใหตรงตามความตองการและเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีใน

- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม
ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว 

- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม
ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว 

- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว 

- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม
อยางไร อยางไร อยางไร 

ความสัมพันธในครอบครัว 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 
- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 
- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ 

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว - หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

คําถามดานเนื้อหารายการ 

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว - หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

คําถามดานเนื้อหารายการ 
- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทางการแกไขปญหาครอบครัวมี- สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทางการแกไขปญหาครอบครัวมี

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

คําถามดานเนื้อหารายการ 

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
คําถามดานเนื้อหารายการ 

- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
คําถามดานเนื้อหารายการ 

- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)   

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

คําถามดานเนื้อหารายการ 
- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ คําถามดานเนื้อหารายการ 
- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว - ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 
- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง

นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 
อยางไร 

ความสัมพันธในครอบครัว 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

อยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัว 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ความสัมพันธในครอบครัว 
- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 

- สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทางการแกไขปญหาครอบครัวมี

- หลักปฏิบัติที่จะทําใหครอบครัวอยูรวมกันของครอบครัว 

คําถามดานเนื้อหารายการ 
- ลักษณะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

- การเ รียงลํ าดับ เนื้อหาสํ าหรับการพูดคุ ย เกี่ ย วกับการส ง เสริม
ความสัมพันธในครอบ ครัว ควรเปนอยางไรในมุมมองของทาน 

- เนื้อหาของการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวสวนใด ที่ควรจะตอง
นําเสนอในเนื้อหารายการทุกตอน  

คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอ 
- Mood &tone ในการสัมภาษณพูดคุยเพื่อการสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวคําถามดานผูดําเนินรายการ 
- เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม 

อยางไร 
- บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการโทรทัศนสําหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 
- เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินโทรทัศนสาํหรับการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 
- ทานมีขอเสนอแนะหรือคําแนะนําในการพูดคุยเพื่อการสงเสริม

ความสัมพันธในครอบครัว 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)   

ส
อะไรบาง 
ส

อะไรบาง 

ำการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ำการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 

สำส นการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด นการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ัการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ัการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ก- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับก- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด กการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 

- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง ก- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
ห- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับห- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด หการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 
- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
ห

- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
อ- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับอ- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด อการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ส- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับส- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด สการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ม- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับม- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด มการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ุการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ุการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 

- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
ุ

- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
ด- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับด- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ดการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ก- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับก- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด กการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 

- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
ก

- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
ล- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับล- มุมมองของทานเร่ืองความสําคัญของการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด ลการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 
- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 

ล
- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง าการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด าการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 
- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง า- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง งการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด งการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร และวิธีใดที่เหมาะกับคนในครอบครัวมากที่สุด 
- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง ง- ปญหาครอบครัวในปจจุบัน และท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มีอะไรบาง 
- สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทางการแกไขปญหาครอบครัวมี

ง
- สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทางการแกไขปญหาครอบครัวมี
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ครอบครัว จึงขอความรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถาม
ชุดนี้แบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน 
สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  
สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน 

 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 

3.2.1 การสนทนากลุม (Focus Group)  
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดออกแบบแนวคําถาม

ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่
ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนารายการในอนาคตได ซึ่งในการสนทนากลุมน้ันจะประกอบ ดวยแนวคําถาม ดังตอไปนี ้

3.2.1.1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและการนําเสนอของรายการ (Format 
and Style) 

3.2.1.2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content) 
3.2.1.3 ความพึงพอใจตอพิธีกรและผูดําเนินรายการ (Host) 
3.2.1.4 ความพึงพอใจดานเทคนิครายการ เชน กราฟก(Graphic)  การ

ตัดตอ(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) 
3.2.1.5 ความพึงพอใจดานอื่นๆ เชน ความยาวรายการ วันเวลา

ออกอากาศ เปนตน 
3.2.1.6 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
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สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
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ตัดตอ(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) ตัดตอ(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) 
3.2.1.4 ความพึงพอใจดานเทคนิครายการ เชน กราฟก(Graphic)  การ

ตัดตอ(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) ตัดตอ(Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ (Music and Sound effect) 
3.2.1.5 ความพึงพอใจดานอื่นๆ เชน ความยาวรายการ วันเวลา3.2.1.5 ความพึงพอใจดานอื่นๆ เชน ความยาวรายการ วันเวลา

ออกอากาศ เปนตน 
3.2.1.6 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
3.2.1.7 ประโยชนท่ีไดรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของ

เครื่องมือเปนแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือหลักในการเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ และใชแบบสนทนากลุม 
(Focus Group) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการท่ีผลิตขึ้นมา โดยผูศึกษาไดมีการ

3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 
3.2.1 การสนทนากลุม (Focus Group)  

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดออกแบบแนวคําถาม
ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่
ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ

3.2.1 การสนทนากลุม (Focus Group)  
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดออกแบบแนวคําถามเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดออกแบบแนวคําถามเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดออกแบบแนวคําถาม

ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดออกแบบแนวคําถาม

ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่
ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่
ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่ในการสนทนากลุม  โดยใหผูชมกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายรายการ เปนผูประเมินผลรายการที่
ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ

ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนารายการในอนาคตได ซึ่งในการสนทนากลุมน้ันจะประกอบ ดวยแนวคําถาม ดังตอไปนี ้

3.2.1.1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและการนําเสนอของรายการ (Format 

3.2.1.2 ความพึงพอใจตอเนื้อหารายการ (Content) 

ผลิตขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อหาบทสรุป และผลอภิปรายที่สมบูรณ โดยจะทําการ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ

สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ

สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนารายการในอนาคตได ซึ่งในการสนทนากลุมน้ันจะประกอบ ดวยแนวคําถาม ดังตอไปนี ้

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ รวมถึงไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนารายการในอนาคตได ซึ่งในการสนทนากลุมน้ันจะประกอบ ดวยแนวคําถาม ดังตอไปนี ้
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ก
สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน 

ลสวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน ลสวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน 
สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  ลสวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  
สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน 

ล
สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน าสวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  าสวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  
สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน าสวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน งสวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  งสวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว  
สวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน งสวนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน 
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ดานการสื่อสารมวลชน และกลุมผูผลิตรายการได ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เนื้อหา
รวมถึงภาษาที่ใชในการตัง้คาํถาม เพื่อใหไดขอมลูครอบคลุมตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ 

 
5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 

เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่
ดีของคนในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย
พีบีเอส (Thai PBS)  ออกอากาศในวันเสาร เวลา 16.05น.  ความยาวรายการ 55 นาที  

โดยการรับชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเคราะห
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ
วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมการเปดรับ และความตองการทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อใชเปนแนวทาง

ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ครอบครัวตอไป ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ครอบครัวตอไป 

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
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รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดีรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
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ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย
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- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย

บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่
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ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
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เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
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เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
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ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 
เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 
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บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
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ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย
พีบีเอส (Thai PBS)  ออกอากาศในวันเสาร เวลา 16.05น.  ความยาวรายการ 55 นาที  
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โดยการรับชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเคราะหโดยการรับชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเคราะห
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี

โดยการรับชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเคราะห
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดีรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 

ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 

เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 
เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึงเอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึงเอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมเอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการบุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย
พีบีเอส (Thai PBS)  ออกอากาศในวันเสาร เวลา 16.05น.  ความยาวรายการ 55 นาที  

บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่
ดีของคนในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
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รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
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จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุนครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 

(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง

ครอบครัวตอไป 

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุมขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน

ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง

จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ 

เอกสาร และบทความตางๆ ทางดานวิชาการ จากแหลงขอมูลทางหอสมุด อินเทอรเน็ต รวมถึง
เอกสารงานวิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
บุคลิกภาพ ตลอด จนขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ตองการ
ของผูชมกลุม เปาหมาย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่
ดีของคนในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทาง
เว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการดังนี้   

- รายการBig Family ครอบครัวเดียวกัน ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน ไทย
พีบีเอส (Thai PBS)  ออกอากาศในวันเสาร เวลา 16.05น.  ความยาวรายการ 55 นาที  

โดยการรับชมรายการเปนประโยชนในการนําขอมูลจากการรับชม มาวิเคราะห
รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่เกดิขึ้นในรายการวามีลักษณะเปนอยางไรบาง และรายการมีขอดี
ที่เปนประโยชนในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว 1 รายการ และสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน
จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะในดานตางๆ มาใชในการเขียนโครงรางรายการ 
(Proposal) และบทรายการ ( Script) กอนที่จะมีการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายรายการ คือ กลุมผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้ง
ที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการ

สออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้สประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้ำออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อำออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้ำประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้สำสออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อำออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้สประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้ำประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้สประเมินผลรายการ ดังตอไปนี ้

นในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงนในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อั5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล ั5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงัในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงก5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล ก5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อกออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ห5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล ห5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงหในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

ห
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

อ5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล อ5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงอในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงส5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล ส5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงสในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงมในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงมในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงุในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงุในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ุ

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ดในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงดในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงกในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ก

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ลในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงลในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ล

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อาในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงาในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อาออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่องในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงงในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่องออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ



30 

 

ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองตอความ
ตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

ขั้นตอนที่ 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลติ (Pre-production) โดยนําขอมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด 

 
5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ
และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปน
ระย ะ เ ว ล า 2  สั ป ด าห  จ า ก ก ารทํ า แ บ บ ส อบ ถ าม ผ า นวิ ธี ก า ร ออน ไ ล น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
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คัดเลือกเพลงและดนตรีประกอบ และดําเนินการผลิตรายการ (ตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 
2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ในชวงระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556  

6.5 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุมของกลุมเปาหมาย 
จํานวน 5 คน ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 
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ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ

ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ
และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปน

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ

ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ

ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ

3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 

ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจากความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ 5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปน
6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ

และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนและความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปน
ระย ะ เ ว ล า 2  สั ป ด าห  จ า ก ก ารทํ า แ บ บ ส อบ ถ าม ผ า นวิ ธี ก า ร ออน ไ ล น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปน
ระย ะ เ ว ล า 2  สั ป ด าห  จ า ก ก ารทํ า แ บ บ ส อบ ถ าม ผ า นวิ ธี ก า ร ออน ไ ล น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต

6.4 ผูศึกษาไดทําการเตรียมการกอนผลิตรายการ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูล 
www.surveycan.com  

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ 
คัดเลือกเพลงและดนตรีประกอบ และดําเนินการผลิตรายการ (ตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 
2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ในชวงระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556  

จํานวน 5 คน ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
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2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ในชวงระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556  

6.5 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุมของกลุมเปาหมาย 
จํานวน 5 คน ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ 
ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตการผลิตรายการโทรทัศนสง เสริม

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอกลุมเปาหมายพอแมผูปกครองและบุตร รวม 5 คน หลังจาก
การผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ
ประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 
6.1 ผูศึกษาไดทําการรับชมการผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ในครอบครัว ของสถานีโทรทัศน ไทย พีบีเอส (Thai PBS) และทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 
3 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกต ิรวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซต
ของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากคุณเชิดพงษ ศรีสุ
ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 ธรรม และคณะผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน และคุณเตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยา ตั้งแตวันที่ 9 
กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

6.3 ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม  เพื่อทําการสํารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับ
และความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คนตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 2556 เปน
ระย ะ เ ว ล า 2  สั ป ด าห  จ า ก ก ารทํ า แ บ บ ส อบ ถ าม ผ า นวิ ธี ก า ร ออน ไ ล น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
www.surveycan.com  

6.4 ผูศึกษาไดทําการเตรียมการกอนผลิตรายการ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูล 
จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ 
คัดเลือกเพลงและดนตรีประกอบ และดําเนินการผลิตรายการ (ตั้งแตวันที่ 17-30 กันยายน พ.ศ. 
2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ในชวงระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556  

6.5 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุมของกลุมเปาหมาย 
จํานวน 5 คน ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

สำ
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ำบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด 

สำส นบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด นบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ัทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนัทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ับทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด กทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนกทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด กบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด หทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนหทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด หบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด อทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนอทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด อบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด สทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนสทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด สบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด มทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนมทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด มบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ุบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ุบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ดทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนดทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ดบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด กทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนกทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด กบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ลทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนลทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียน
บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ลบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด าบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด าบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด ง
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การรวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลที่ไดจะสรุปบรรยาย
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห
ขอมูลกอนการผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา
ปรับใชในการผลิตรายการได 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

  
7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผล
การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 
8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 
สวนที่ 1 นําเสนอแนวความคิด ในการจัดทําโครงรางรายการ โดยกําหนดรปูแบบ 

เนื้อหาและวิธีการนําเสนอกลยุทธและยุทธวิธีในการสื่อสารของรายการโทรทัศนสงเสริมความ สัมพันธ 
ในครอบครัวเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 
ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
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นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
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และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
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และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
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การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
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การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดานการประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดานการประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
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รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
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รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
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คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผล

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ

depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ

depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 

depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล

สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 
ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา

คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผลคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผลผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผล

การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผล
การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้งความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการและจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
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นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนําขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผล
การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง

และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
และจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน ทั้ง 5 ทาน ที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาสรุปผลและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูผลิตรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และการสัมภาษณจิตแพทยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
สัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน เพื่อมากําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน โดยไดนํา
คําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด มาทําการคํานวณผล
ทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดาน
รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการผลิตรายการ 

  
7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมลูจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําผล
การประเมินความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับชมรายการท่ีไดผลิตขึ้น โดยนําคําตอบที่ไดทั้งในดาน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย พรอมทั้ง
นํามาสรุป วิเคราะห อภิปรายผล และรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 
ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

สเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาสเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาสจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา
ปรับใชในการผลิตรายการได 
ส

ปรับใชในการผลิตรายการได 

ำเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาำเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาำจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาสำสเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาสเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาำเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาสเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาสจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาำจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามาสจําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

นขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีนขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มานเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาั7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ั7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ก7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ก7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีกขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มากเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา

ห7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ห7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีหขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
ห

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
อ7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ อ7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีอขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีส7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ส7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีสขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีม7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ม7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีมขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีุขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีุขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
ุ

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
ด7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ด7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีดขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีกขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีกขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา

ก
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา

ลขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีลขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา

ล
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาาขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีาขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มาาเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

า
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

งขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มีงขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจากการชมรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มางเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว โดยการนําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของรายการ มา
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา

ง
จําแนกลักษณะของรูปแบบและเนื้อหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนํามา
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สวนที่ 2 นําเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวและนัก 
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัวและวัยรุน รวมจํานวน 5 ทาน ตามประเด็น
คําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ผลิตรายการ 

 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

 
8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 

 
 
 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บนําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บนําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บนําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บนําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
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ประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
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8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ
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ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  
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สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงสวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงสวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 
8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ

สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 

สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการรับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวยสวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 

องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทําองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงสวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงสวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   
สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงสวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึงสวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 

ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จนําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บนําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามรวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง

นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 
นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
สวนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ของกลุมตวัอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด
รับชมรายการโทรทัศนของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษาทั้ งหมด มาวางแผนเต รียมการผลิตรายการ 

สวนที่ 1 นําเสนอโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal)  ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่จะทํา
การผลิตขึ้นในแตละตอนของรายการ 

สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ความยาว 15 นาที 
โดยนําเสนอในรูปแบบบทรายการแบบสมบูรณ (Full Script)   

สวนที่ 3 นําเสนอตารางแผนการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนในการผลิตรายการในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  

8.3 การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ 
นําเสนอตัวรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ที่เสร็จ

สมบูรณ ความยาวตอนละ 15 นาที จํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน 
8.4 การนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชนจากการรับชมรายการ 

นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ 
รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลที่ไดมาสรุปตาม
ประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 

สดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว สดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว สเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ำสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูำสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ำดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ำเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว สำสดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว สดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ำดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว สดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว สเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ำเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว สเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

นสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูนสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว นดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ัคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ ัคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูัสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูกคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ กคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูกสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว กดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

หคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ หคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูหสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ห
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

อคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ อคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูอสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูสคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูสสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูมคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ มคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูมสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูุสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูุสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ุ
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ดคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ ดคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูดสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูกคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ กคําถามที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูกสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ก
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ลสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูลสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ล
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว าสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูาสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว าดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

า
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

งสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูงสัมพันธในครอบครัวในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผู
ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว งดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

ง
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
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9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
ผูศึกษาไดวางแผนการในรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัวโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 
(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   

9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให
พรอมทุก ๆ ดานตามตารางแผนการดําเนินงาน (Time Table)  
 

พรอมทุก ๆ ดานตามตารางแผนการดําเนินงาน (Time Table)  
9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให

พรอมทุก ๆ ดานตามตารางแผนการดําเนินงาน (Time Table)  พรอมทุก ๆ ดานตามตารางแผนการดําเนินงาน (Time Table)  พรอมทุก ๆ ดานตามตารางแผนการดําเนินงาน (Time Table)  
9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให

พรอมทุก ๆ ดานตามตารางแผนการดําเนินงาน (Time Table)  
ส(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ส(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ำdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ำdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 

(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ำ(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   สำส(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ส(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ำ(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ส(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   นdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง นdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 
(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   น(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ั9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ั9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ัdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ก9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ก9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง กdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 
(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   ก(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   

ห9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ห9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง หdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง อ9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-อ9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง อdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ส9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ส9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง สdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ม9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ม9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง มdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ุdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ุdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 
(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   

ุ
(Proposal) และบทรายการ (Script) ฉบับสมบูรณ   

ด9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ด9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ดdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ก9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-ก9.1 รวบรวมผลการศึกษาที่ไดจากการรับชมรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง กdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ลdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง ลdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง าdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง าdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 

9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให
า

9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให
งdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง งdepth Interview) และผลวิจัยที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจัดทําโครงราง 

9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให
ง

9.2 ดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) ให



 

 
บทที่  4 

ผลการวิจัยและการนําเสนอชิ้นงาน 
 

การศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 
จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

“Happy Family Plus” 
 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 
1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน 
1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว “Happy Family Plus” 
  

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  
2. คุณกันตภณ  บุญญานนท     ครีเอทีฟ รายการครอบครัวเดยีวกัน 
3. คุณทัศนยี  มากคลาย          ฝายขอมลู รายการครอบครัวเดยีวกัน 
4. คุณวลยัพร  วัธนหิรัญญสทิธิ์  ประสานงาน รายการครอบครัวเดยีวกัน 

 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ครอบครัว “Happy Family Plus” 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
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1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน 
1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย
พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 
1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
“Happy Family Plus” “Happy Family Plus” “Happy Family Plus” 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมจากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 
จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

“Happy Family Plus” 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 
1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

ครอบครัว “Happy Family Plus” 
1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว “Happy Family Plus” 

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

2. คุณกันตภณ  บุญญานนท     ครีเอทีฟ รายการครอบครัวเดยีวกัน 

จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

“Happy Family Plus” 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
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พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 
1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 
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1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน 

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
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ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
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ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
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ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 
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ครอบครัว “Happy Family Plus” 
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ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
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1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
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ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 
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ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 
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ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 
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2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
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ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ครอบครัว “Happy Family Plus” 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทยการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  

วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 
จากผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของผูชมมากที่สุด โดยแบงการ
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการผลิตรายการออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
2. ผลการวิจัยกอนการผลติรายการ 
3. การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

“Happy Family Plus” 

1. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลติรายการ 
1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว ของทางชองไทย

พีบีเอส จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน 
1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว 

จํานวนทั้งสิ้น 1 ทาน 
1.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

1.4 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว “Happy Family Plus” 

2. ผลการวิจัย กอนการผลติรายการ 
2.1 วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตและผูดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัว 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อครอบครัวจากผูผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน ออกอากาศทางชองไทย
พีบีเอส ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. คุณเชดิพงษ  ศรีสุธรรม        ผูควบคมุการผลติ รายการครอบครัวเดยีวกัน  
2. คุณกันตภณ  บุญญานนท     ครีเอทีฟ รายการครอบครัวเดยีวกัน 

สใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  สใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล สวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 

ำการำการ
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  ำใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 

ำ
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล สำสใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  สใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  ำใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  สใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล สวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 

ำ
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล สวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 

นการนการศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  นศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  นใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  

กัศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  กศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  

ก
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  

หศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  หศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  อศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  อศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
สิจัยและการนําเสนอชิ้นงานสิจัยและการนําเสนอชิ้นงาน

ศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ส

ศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ม

ศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ม

ศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  ุศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  ุศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  

ุ
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  

ดศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  ดศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  กศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  กศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  ลศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  ลศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  

ล
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  าศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  าศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  าใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  งศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  งศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”  
ใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  งใชวิธีการศึกษาและวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา  
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 

ง
วิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห ขอมูล 



35 

ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหา กลวิธีในการสื่อสารของผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิต
รายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปน
แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ
ครอบครัว 

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
สนใจจากการดูโทรทัศนไปไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการดึงดดูคนดดูวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหรายการ
มีการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งวิธีการเลาเร่ืองเปนสวนสําคัญจึงจําเปนตองมีการ
เลือกมุมมองและรูปแบบวิธีการนําเสนอ เชนการลําดับเรื่องราวกอนหลัง การสรุปเรื่องราวอยางไรให
นาสนใจ เปนตน 

ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
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รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
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2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
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ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
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ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววาดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววาดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววาดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
สนใจจากการดูโทรทัศนไปไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการดึงดดูคนดดูวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหรายการ

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง

และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ

และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 

2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 

การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มาการนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 

การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 

แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มีผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  
การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มาการนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มาการนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
สนใจจากการดูโทรทัศนไปไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการดึงดดูคนดดูวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหรายการ

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการการดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิตแนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให

ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 

สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
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ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  
2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา
2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 

การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มาการนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา
ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 

การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา
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ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ

2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ

ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง

และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะและในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณนําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
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นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึงรวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  
2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววาดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ

ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาวปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ

ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววาดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคตสรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและใหแนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 

เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา

นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววาดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
สนใจจากการดูโทรทัศนไปไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการดึงดดูคนดดูวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหรายการ

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ

ผูชมกลุมเปาหมายหลักของรายการครอบครัวเดียวกัน คือกลุมผูชมที่มี
อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปที่มีความสนใจในเร่ืองของความสัมพันธของคนในครอบครัว  

การดึงดูดกลุมเปาหมายของรายการครอบครัวเดียวกันนั้น ผูผลิตรายการ
ไดเนนการนําเสนอประเด็นท่ีมีความนาสนใจ และเขาถึงอารมณของผูชม 

แนวโนมและแนวทางของรายการครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น ผูผลิต
ไดคาดหวังไววาจะใหรายการเปนพื้นที่ใหผูชมที่ชมรายการรวมแบงปนประสบการณ และสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนในการแกปญหา ใหผูชมใหความสําคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ในอนาคต
แนวโนมของรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไดตระหนักและให
ความสําคัญของปญหานี้ ตัวอยางจากชอง ไทยพีบีเอสเอง ก็ไดมีรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว 
หลายรายการเพื่อใหเหมาะกับกลุมผูชมเปาหมายในแตละกลุม  

2.1.2 คําถามเกี่ยวกับเนื้อหารายการของรายการสําหรับครอบครัว 
การนําเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนํามาเสนอในรายการนั้น แบงที่มา

ออกเปน 2 แบบ คือ 1.เทศกาล ตัวอยาง เทศกาลสงกรานต ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมานั้นคือ ผูสูงอายุ 
เนื่องจากประเพณีสงกรานตนั้นเปนชวงเวลาที่คนไทยจะกลับไปเยี่ยมบาน รดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 
2.ประเด็นที่สนใจ เกิดจากการท่ีเราไดไปพบเหน็ประเด็นจากที่ตางๆ ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การ
ดูโทรทัศน หรือการพูดคุยกับคนอื่น แลวพบความนาสนใจ ก็สามารถยกประเด็นนั้นขึ้นมานําเสนอได 
และในการที่จะยกประเด็นขึ้นมาในและคร้ังนั้น เราจะตองไตรตรองกอนวาเรื่องราวหรือประเด็นที่จะ
นําเสนอนั้นใหอะไรกับผูชมรายการ สิ่งที่ผูผลิตรายการน้ันเนนเสมอคือจะตองไมสรางเพียงแตอารมณ
รวมเทานั้น จะตองสรางแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและแรงกระตุนใหแกผูชมรายการไดตระหนักถึง
ความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีความคิดริเริ่มที่จะนําไปปฏิบัติ  

2.1.3 คําถามเกีย่วกบัรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการสําหรับครอบครัว 
ปจจุบันรายการครอบครัวเดียวกัน แบงเปนสองชวงคือ ชวงแรก แชรขาว

ดี เปนชวงที่นําเสนอขาวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ชวงที่สอง ชวงสนทนา ซึ่งผูผลิตรายการ กลาววา
ปจจุบันสมาธิในการชมของผูชมมนีอยลงเพราะสื่อตางๆในยคุดจิิตอลทีม่ากขึน้ที่ทําใหเกิดการดึงความ
สนใจจากการดูโทรทัศนไปไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการดึงดดูคนดดูวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหรายการ

สแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้สแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้ำPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยำPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้ำแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้สำสแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้สแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้ำแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้สแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้นPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยนPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้นแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้ัแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family ัแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family กแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family กแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยกPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้กแบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

หแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family หแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยหPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

ห
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

อแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family อแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยอPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยสแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family สแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยสPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยมแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family มแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยมPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยุPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยุPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

ุ
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

ดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family ดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยดPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยกแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family กแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยกPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

ก
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

ลแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family ลแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family 
Plus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยลPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้

ล
แบงคําถาม ออกเปน 5 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี ้ าPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยาPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ
า

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ
งPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดยงPlus” ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการโทรทัศนสําหรับครอบครัว โดย

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ
ง

2.1.1 คําถามเกี่ยวกับ กลุมเปาหมาย การดึงดูด และแนวโนมของรายการสําหรับ
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2.1.4 คําถามเกีย่วกบัผูดําเนินรายการของรายการสําหรบัครอบครัว 
การเลือกพิธีกรของรายการครอบครัวเดียวกันเลือกตามความเหมาะสม

ของเนื้อเรื่อง โดยจะมีพิธีกรประจํารายการคือ คุณอริสรา กําธรเจริญ ซึ่งพิธีกรรวมนั้นก็จะถูกเลือก
ตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิง
ตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน 

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
ครอบครัวคือ 

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน
งายขึ้น  

2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นของ คุณ

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
หลายสาเหตุประกอบกัน แบงออกเปน  

2.2.1.1 พื้นฐานของครอบครัว วิธีการเลี้ยงดูถูกถายทอดลงมาตามลําดับ 
จากปูยาตายายที่เลี้ยงดูพอแมจนมาถึงพอแมเลี้ยงดูลูก สิ่งที่ถูกถายทอดมาหากเปนวิธีที่ไมถูกตอง 
โดยมากรุนตอไปก็จะไดรับวิธีที่ไมถูกตองและจะทําใหเกิดปญหาแบบเดิมขึ้นอีก 

การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู

ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู

ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผูในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
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2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
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เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
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ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นของ คุณ
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2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน
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ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 
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หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
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2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
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รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 
หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
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เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
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รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 
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เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ

ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่องประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ

ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ

ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให

ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน
งายขึ้น  

2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นของ คุณ

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 

การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงใหเกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจากเขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 
หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในหลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 
2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด

ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 
2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด

ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 
2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด

ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 
2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นของ คุณ

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 
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ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีในในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู

ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู

ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู

ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง

การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง

การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบงศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก

ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบงศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก

ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก

เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน

2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
หลายสาเหตุประกอบกัน แบงออกเปน  

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธที่ตองเลิกลากันไป เปนการยากที่จะมีครอบครัวใดจะมาพูดเรื่อง
ความสัมพันธอันเจ็บปวดของตน ดังนั้นผูผลิตรายการตองแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และพูดคุยกับ
แขกรับเชิญในแนวทางที่วาเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอคนท้ังประเทศ  

ปญหาเรื่องการหาประเด็นที่จะนํามาเสนอ ในชวงที่ทํามาไดสักระยะอาจ
เกิดความคิดทีว่าประเด็นรายการจะถูกพัฒนาไปในทางใดไดอีก ซึ่งวิธีการแกปญหาคือการเชื่อมโยงให
เขากับชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ และการมองใหตางมุม และตอยอดซึ่งอาจจะมาจาก
รายละเอียดยอยที่ซอนอยูในเร่ืองราวนั้น 

หลักสําคัญในการผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนใน

2.1.5.1 แขกรับเชิญ คือการที่เราเชิญแขกรับเชิญที่มีพลังและความคิด
ดานบวกมาในรายการ  จะทําใหผูชมไดรับสิ่งดีๆขณะรับชมรายการ 

2.1.5.2 กอนทําการอัดรายการ ตองมีการพดูคุยทําความเขาใจกับแขกรับ
เชิญและพิธีกรเพื่อใหทราบถึงเปาหมายและประเด็นในการพูดคุยรวมไปถึงอารมณในการถามคําถาม 

2.1.5.3. เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธที่ดีและเขาใจกัน ทําใหการทํางาน
งายขึ้น  

2.2 การวิเคราะหบทสัมภาษณนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครวั 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นของ คุณ

เตโช ชัยวุฒิ นักจิตวิทยาดานวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาครอบครัว 
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิด ปญหาและวิธีใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางการสื่อสารกับคนในครอบครัว และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว “Happy Family Plus” ผู
ศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาวัยรุนและครอบครัว โดยแบง
คําถาม ออกเปน 4 หัวขอ และสรุปบทสัมภาษณทั้งหมด ไดดังนี้ 

2.2.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัว สาเหตุของปญหาครอบครัวมีเกิดจาก
หลายสาเหตุประกอบกัน แบงออกเปน  

สตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน สตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน 

ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได
ส

ครอบครัว ปญหาที่เกิดจากการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน คือการหาแขกรับเชิญ เชนผูผลิตได

ำ"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงำ"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิง
ตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน ำตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน สำสตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน สตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน ำตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน สตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน น"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงน"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิง
ตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน นตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน ัตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ ัตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงั"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงกตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ กตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงก"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิง
ตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน กตามคาแรกเตอรของพิธีกร เปนตน 

หตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ หตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงห"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงอตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ อตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงอ"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงสตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ สตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงส"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงมตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ มตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงม"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงุ"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงุ"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงดตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ ดตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงด"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงกตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ กตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงก"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงลตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ ลตามความเหมาะสม เชนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทางผูผลิตรายการไดเชิญพิธีกรจากรายการ 
"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงล"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงา"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงา"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิง

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
า

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
ง"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิงง"ลุยไมรูโรย" ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับผูสูงอายุที่มีความสนุก มาเปนพิธีกรรวม เพื่อสรางความบันเทิง

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
ง

2.1.5 คําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของรายการสําหรับ
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2.2.1.2 ความเครียด ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน จากการทํางาน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความกดดัน ความคาดหวัง การพิการทางรางกาย และอ่ืนๆ การสะสมของ
ปญหาเหลานี้ จะสงผลกระทบไปยังคนรอบขาง ทําใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา 

2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ

อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 
2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

คําปรึกษา 
2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง
สถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนและความตองการทั้งในดานเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ในครอบครัว         
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
ในครอบครัว         

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
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ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
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คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
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คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตองคําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
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คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
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สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
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สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
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2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูใหสําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 

ขอผิดพลาดในการสื่อสาร ขอผิดพลาดในการสื่อสาร ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 
2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 

ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 

โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 

ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด

หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 

2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ
อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 

2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 

2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 
ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ
อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 

2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 

อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 
2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 
ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 
ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนในโดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง
สถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนและความตองการทั้งในดานเนื้อหาและ

อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 
2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 
ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 
ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
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ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 

ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 
2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
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ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
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โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
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โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด

โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็นการอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลดของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
ขอผิดพลาดในการสื่อสาร ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูใหสําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูใหสําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
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ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
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2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตองคําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตองคําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตองคําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
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2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         

กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ

ในครอบครัว         
ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบกลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง

อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง

อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทางกันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางเว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทางเว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง

โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการหมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 

สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให
คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก

ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         

กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง
สถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนและความตองการทั้งในดานเนื้อหาและ

2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ
อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 

2.2.2.3 วิเคราะหวิธีการแกปญหาหรือวิธีปฏิบัติกอนหนาที่จะเขารับ

2.2.2.4 สะทอนปญหาที่เกิดขึน้วาสาเหตมุาจากอะไร ทําใหผูรับคําปรึกษา 
ไดมองเห็นตนตอของปญหา และมองปญหาในมุมมองตางๆ 

2.2.3 การแนะนําวิธีในการแกปญหา  
โดยสวนใหญสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว มาจากการที่คนใน

ครอบครัวไมเขาใจกัน ซึ่งการไมเขากันใจกันน้ันเกิดมาจากการสื่อสารที่ไมดี ทําใหประเด็นหรือความ 
หมายที่ตองการจะสื่อขาดไป ซึ่งการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองเกิดจากการสนทนาที่มีการ
โตตอบพูดคุยกัน โดยผานการไตรตรอง และสื่อสารใหอีกฝายรับรูวาเรามีจุดประสงคหรือความตอง 
การอยางไร ซึ่งการรับฟงนั้นจะตองฟงโดยไมตอตานถึงจะเรียกวาการรับฟงกัน เมื่อรับฟงความคดิเห็น
ของกันและกันแลว ก็ทําความเขาใจกันและทวนความคิดของอีกฝายวาเขาใจตรงกันหรือไม เพื่อลด
ขอผิดพลาดในการสื่อสาร 

2.2.4 แรงจูงใจในการทําใหครอบครัวเขาหากัน 
สําหรับครอบครัวแลวคําวาความสัมพันธอยางไรก็ตัดไมขาด ผูให

คําปรึกษา จะตองชี้ใหเห็นถึง ความรัก ความเอาใจใส ความหวังดีที่ครอบครัวมีใหตอกัน ซึ่งเราจะตอง
ดูวาพื้นฐานสาเหตุมาจากอะไรและจะใชวิธีการใดในการแกปญหานั้นใหไปในทิศทางที่ถูกตอง  

2.3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการ
ในดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัว         

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจากผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเองจาก
กลุมเปาหมายผูชมเปาหมายทกุเพศทกุวัย อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบ
อาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแตวันที่ 17-30 
กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง
เว็บไซต www.surveycan.com โดยที่ผูศกึษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลทาง
สถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนและความตองการทั้งในดานเนื้อหาและ

สเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา สเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 

อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 
ส

อะไร  และตัวของผูรับคําปรึกษารูสึกอยางไรกับปญหานั้น 

ำเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา ำเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา สำสเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา สเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา ำเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา สเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา นเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา นเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา ั2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ั2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ก2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ก2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ก2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา กเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
ห2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ห2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  

2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ห2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 
เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 

ห
เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 

อ2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  อ2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว อ2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ส2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ส2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ส2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ม2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ม2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ม2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ุ2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ุ2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
ุ

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
ด2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ด2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  

2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ด2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ก2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ก2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ก2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
ก

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
ล2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ล2.2.2 หลักในการเขาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  

2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ล2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 
เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 

ล
เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา า2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว า2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 
เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา าเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 

2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ
า

2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ
ง2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว ง2.2.2.1 ความสมัครใจของผูที่เขารับคาํปรึกษา หากไมมีความสมัครใจแลว 

เราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา งเราจะตองคอยๆแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการแกปญหา 
2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ

ง
2.2.2.2 ปญหาที่เกิดขึ้น ผูใหคําปรึกษาจะตองดูวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ
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ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแสดง 
ผลออกมาดังตารางตางๆตอไปนี้ 

 
ตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 20 19.23 
หญิง 80 76.92 
เพศทางเลือก 4 3.85 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-1 แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 19.23 และเพศหญิงจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 76.92 

 

ตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ
อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 10 ป 0 0 
10 - 20 ป 27 25.96 
21 - 30 ป 68 65.38 
31 - 40 ป 3 2.88 
41 - 50 ป 3 2.88 
51- 60ป 1 0.96 
61 ปขึ้นไป 2 1.92 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-2  แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดชวงอายุ 

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

 

 

ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 1 0.96 
มัธยมศึกษา 12 11.54 
ปวช./ปวส. 2 1.92 
ปริญญาตรี 88 84.62 

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
จํานวน 
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รอยละ รอยละ รอยละ 
ตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ
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ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
จํานวน จํานวน 

0 

100 
ากตารางที่ 3-2  แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดชวงอายุ 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
จํานวน 

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
การศึกษา 

1 

104 
ากตารางที่ 3-1 แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 19.23 และเพศหญิงจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 76.92 

ตารางที ่3-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ
อายุ จํานวน รอยละ 

0 0 
27 25.96 
68 
3 

ป 0.96 
 ปขึ้นไป 2 1.92 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-2  แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดชวงอายุ 

21-30 ป คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 25.96 ตามมาดวย

ชวงอายุ 31-40 และ41-50 ป คิดเปนรอยละ 2.88 ชวงอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.92 และที่

นอยสุดคือชวงอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จํานวน 

1 

สย สย สสำำำำสำสสำส นเพศ นเพศ นั
ตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ัตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ กัตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ กตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ กกหตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ หตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ หหหหหอตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อสตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ สตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

จํานวน สจํานวน สมตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ มตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
จํานวน มจํานวน มุุดตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ดตารางที ่3-1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ดกกกกกกลลลาาาง19.23 ง19.23 ง
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ง
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39 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
สูงกวาปริญญาตรี 1 0.96 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด

เปนรอยละ 0.92 ตามลําดับ  

 
ตารางที ่3-4 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นกัศกึษา 92 88.48 
พนักงานบริษัท 3 2.88 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
ขาราชการ 4 3.85 
รับจาง 2 1.92 
เกษตรกร 0 0 
ทําธุรกิจสวนตัว 1 0.96 
อื่นๆ 2 1.92 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดประกอบ

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 88.48 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเปนรอยละ 3.85 ตามมา

ดวย พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 2.88 รับจางและอื่นๆ มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 1.92  

ธรุกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 0.96  สวนนอยที่สุดคืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและเกษตร มีจํานวน

เทากันคือรอยละ 0 ตามลําดับ 

 
ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 95 91.35 
สมรส 8 7.69 
หยาราง 1 0.96 
แยกกันอยู 0 0 
หมาย 0 0 

รวม 104 100 

ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 

95 

ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 

เทากันคือรอยละ 0 ตามลําดับ เทากันคือรอยละ 0 ตามลําดับ 

95 

ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
รอยละ 

ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ 
ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ สถานภาพ รอยละ รอยละ สถานภาพ 
ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ ตารางที ่3-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 

จํานวน 
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มากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดสมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดมากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดมมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดุมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดุมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด

ุ
เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด

ดากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามดากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดดมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดกากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามกากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดกมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดลากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามลากตารางที่ 3-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดลมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด
ล

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด
ามากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดามากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด
า

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิดงมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดงมากที่สุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิดงเปนรอยละ 11.54 ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 1.92 ปริญญาโทและประถมศึกษา มีจํานวนเทากันคิด
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จากตารางที่ 3-5 แสดงใหเห็นวา สถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมาก

ที่สุดอยูในชวงสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 91.35 รองลงมาคือ สมรส คิดเปนรอยละ 7.69 หยาราง 

คิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 

0 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 
วันที่รับชมโทรทัศน จํานวน รอย 

วันจันทร - ศุกร 9 8.65 
วันเสาร-อาทิตย 58 55.77 
ทุกวัน 37 35.58 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 
ทุกวัน คิดเปนรอยละ 8.65  
 
ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน รอยละ 

06.01 - 09.00 น. 2 1.92 
9.01 - 12.00 น. 3 2.88 
12.01 - 15.00 น. 5 4.81 
15.01 - 18.00 น. 4 3.85 
18.01 - 21.00 น. 39 37.5 
21.01 - 00.00 น. 46 44.23 
00.01 - 03.00 น. 4 3.85 
03.01 - 06.00 น. 1 0.96 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 
06.00 น.คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ 

 
 
 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

วม วม 
กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

104 104 
กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

.01 - 06.00 น. 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

1 .01 - 06.00 น. .01 - 06.00 น. 
รวม 

0.96 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 

03.01 - 06.00 น. .01 - 06.00 น. 
100 100 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิดโทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิดโทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิดโทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
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กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

3.85 
0.96 

44.23 44.23 .01 - 00.00 น. 
.01 - 03.00 น. 
.01 - 00.00 น. .01 - 00.00 น. 
.01 - 03.00 น. 

.01 - 21.00 น. .01 - 21.00 น. .01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

37.5 37.5 
.01 - 18.00 น. 
.01 - 21.00 น. 
.01 - 00.00 น. 

4 
44.23 
3.85 

1 - 12.00 น. 1 - 12.00 น. 
.01 - 15.00 น. .01 - 15.00 น. 

ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 
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กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 

9 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 
ทุกวัน คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 

โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 

ทุกวัน คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

.01 - 09.00 น. 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

.01 - 15.00 น. 

.01 - 18.00 น. 

.01 - 15.00 น. 4.81 

.01 - 18.00 น. .01 - 18.00 น. 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 
44.23 
3.85 

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 

9 
58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

37 
104 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 
ทุกวัน คิดเปนรอยละ 8.65  
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 
ทุกวัน คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

2 
3 
5 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

.01 - 09.00 น. 
1 - 12.00 น. 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

2 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

.01 - 15.00 น. 
1 - 12.00 น. 

4.81 
3.85 
37.5 
44.23 
3.85 

4 
39 
46 
4 

.01 - 18.00 น. 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 18.00 น. 
37.5 .01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 
44.23 
3.85 
0.96 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

.01 - 06.00 น. 
รวม 

1 .01 - 06.00 น. 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
104 100 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
104 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

100 
กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

รวม 
กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชมกตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิดโทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิดโทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 

โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 

เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 

เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 

3.85 
37.5 

0.96 
100 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด

03.01 - 06.00 น. 

จากตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 

ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 
จํานวน 

9 
58 
37 
104 

กตารางที่ 3-6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 55.77 รองลงมาคือ ทุกวัน คิดเปนรอยละ 35.58 
ทุกวัน คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่รับชมโทรทัศน 
ชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน จํานวน 

.01 - 09.00 น. 2 
1 - 12.00 น. 
.01 - 15.00 น. 5 4.81 
.01 - 18.00 น. 4 3.85 
.01 - 21.00 น. 39 37.5 
.01 - 00.00 น. 46 44.23 
.01 - 03.00 น. 4 3.85 

03.01 - 06.00 น. 1 0.96 
รวม 104 

กตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดรับชม
โทรทัศนอยูในชวงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเปนรอยละ 44.23 รองลงมาคือ 18.01 - 21.00 น. คิด
เปนรอยละ 37.5 ชวงเวลา 12.01 - 15.00 น.คิดเปนรอยละ 4.81 ตามดวย 15.01 - 18.00 น.และ 
00.01 – 03.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.85 ชวงเวลา 9.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 
2.88 ตามดวยชวงเวลา 06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 1.92 และชวงเวลาที่นอยที่สุดคือ 03.01 – 
06.00 น.คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ 

สตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน สตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 
วันที่รับชมโทรทัศน สวันที่รับชมโทรทัศน สำ

0 ตามลําดับ  

ำ
0 ตามลําดับ  

ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน ำตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน สำสตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน สตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน ำตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน สตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน สำส น
ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 

น
ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 

ั
คิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 

ั
คิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 

กหอ
คิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ อคิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ สคิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ สคิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ มคิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ มคิดเปนรอยละ 0.96 สวนนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยูและหมาย มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ ุดกลา
ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน 

า
ตารางที ่3-6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวนัที่รับชมโทรทศัน ง



41 

ตารางที ่3-8 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรปูแบบรายการที่รับชมบอย 
รูปแบบรายการท่ีรับชมบอย จํานวน รอยละ 
รายการสนทนา 17 16.35 
รายการสัมภาษณ 19 18.27 
รายการเพลง 51 49.04 
รายการสารคด ี 33 31.73 
รายการตอบปญหา 6 5.77 
รายการวาไรตี้ 53 50.96 
รายการนิตยสารทางอากาศ 4 3.85 
รายการขาว 41 39.42 
ละคร 62 59.62 

รวม 282 100 
*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
การอยูอาศัย จํานวน รอยละ 

อาศยัอยูกับครอบครัว 67 64.42 
ไมไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 37 35.58 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 
 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 
ระยะเวลาที่อยูรวมกับ
ครอบครัว 

จํานวน รอยละ 

นอยกวา 2 ชั่วโมง 32 30.77 
2 - 4 ชั่วโมง 15 14.42 
5 - 6 ชั่วโมง 29 27.88 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
104 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
104 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
104 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 
รวม 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

35.58 
100 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 
100 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

จํานวน 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

จํานวน 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 
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ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

35.58 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

การอยูอาศัย การอยูอาศัย 
ยัอยูกับครอบครัว 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

การอยูอาศัย 
ยัอยูกับครอบครัว ยัอยูกับครอบครัว 

การอยูอาศัย 
ยัอยูกับครอบครัว 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

ยัอยูกับครอบครัว 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
รอยละ 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
รอยละ 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
การอยูอาศัย การอยูอาศัย 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

64.42 64.42 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

จํานวน 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
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คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
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จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

41 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

53 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

ยัอยูกับครอบครัว 
ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

64.42 
35.58 ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 
ระยะเวลาที่อยูรวมกับ

4 
41 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

41 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

282 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการรายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการสารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยางสนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
จํานวน 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
รอยละ 
64.42 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
จํานวน 

67 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
การอยูอาศัย 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
รอยละ 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

ยัอยูกับครอบครัว 
ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 

ยัอยูกับครอบครัว 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
การอยูอาศัย 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
การอยูอาศัย 

ยัอยูกับครอบครัว 
ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

การอยูอาศัย 
ยัอยูกับครอบครัว 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

การอยูอาศัย 
ยัอยูกับครอบครัว 

การอยูอาศัย 

35.58 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

37 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 
รวม 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 
วม 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

104 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

104 100 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

104 

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 
ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

จํานวน จํานวน 

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
รอยละ 

35.58 
100 

ากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

จํานวน 

ไดอาศัยอยูกบัครอบครัว 

จากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 
ระยะเวลาที่อยูรวมกับ
ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 

53 
4 
41 
62 
282 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-8 แสดงใหเห็นวา รูปแบบรายการโทรทัศนที่กลุมตัวอยางรับชมมากที่สุด 

คือละคร คิดเปนรอยละ 59.62 รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับสามคือ 

รายการเพลงคิดเปนรอยละ 49.04 ตอมาคือ รายการขาว คิดเปนรอยละ 39.42 ตามดวย รายการ

สารคดี คิดปนรอยละ 31.73 รายการรายการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวยรายการ

สนทนา คิดเปนรอยละ 16.35 รายการตอบปญหาคิดเปนรอยละ 5.77 และรายการที่กลุมตัวอยาง

รับชมนอยที่สุด คือ รายการนิตยสารทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 3.85 

ตารางที ่3-9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการอาศัยอยูกับครอบครัว 
การอยูอาศัย จํานวน รอยละ 

ยัอยูกับครอบครัว 67 64.42 
ไมไดอาศัยอยูกบัครอบครัว ไมไดอาศัยอยูกบัครอบครัว ไม 37 35.58 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-9 แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอาศัยอยูกับ

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.42 ตามดวย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 35.58 

ตารางที ่3-10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่อยูรวมกับครอบครัว 
ระยะเวลาที่อยูรวมกับ

จํานวน 

สรายการสารคสรายการสารค
รายการตอบปสรายการตอบปสสำ
รายการเพ ำรายการเพลง ำลง ำรายการสารคำรายการสารคด ีำด ีำ
รายการตอบป

ำ
รายการตอบป

ำสำสรายการสารคสรายการสารคำรายการสารคสรายการสารค
รายการตอบปสรายการตอบป

ำ
รายการตอบปสรายการตอบปสำส นนนั

ษณ ัษณ กกกหหหหหหออสสสม19 ม19 
51 ม51 มุุดดกกกกกกกลลลาาง49.04 ง49.04 

31.73 ง31.73 งง
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ระยะเวลาที่อยูรวมกับ
ครอบครัว 

จํานวน รอยละ 

7 - 8 ชั่วโมง 13 12.5 
มากกวา 8 ชั่วโมง 15 14.42 
รวม 104 100 

จากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
กิจกรรม จํานวน รอยละ 
พูดคยุกัน 79 75.96 
ดูโทรทศัน/ฟงวิทย ุ 71 68.27 
ทานขาว 87 83.65 
ปลูกตนไมแตงสวน 6 5.77 
เลนกีฬาออกกําลังกาย 2 1.92 
เลีย้งสตัว 10 9.62 
ช็อปปง 29 27.88 
ทํางานบาน/อาหาร 30 28.85 
ทองเทีย่วตางจังหวัด 13 12.5 
อื่นๆ 0 0 

รวม 327 100 
*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

กลุมตัวอยางเลือกเลยคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

 

 

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมีเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมีเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมีเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมีเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ
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จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ
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จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
วม 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

งเทีย่วตางจังหวัด งเทีย่วตางจังหวัด งเทีย่วตางจังหวัด 
านบาน/อาหาร 

งเทีย่วตางจังหวัด 
อื่นๆ 

านบาน/อาหาร 
งเทีย่วตางจังหวัด 

28.85 
12.5 12.5 

านบาน/อาหาร านบาน/อาหาร 
งเทีย่วตางจังหวัด งเทีย่วตางจังหวัด 
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28.85 

0 

6 
87 87 

ูกตนไมแตงสวน 
นกีฬาออกกําลังกาย นกีฬาออกกําลังกาย 

รทศัน/ฟงวิทย ุรทศัน/ฟงวิทย ุรทศัน/ฟงวิทย ุ
75.96 75.96 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

79 79 79 
71 71 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยกับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 

รทศัน/ฟงวิทย ุ
75.96 
68.27 

ูกตนไมแตงสวน 
นกีฬาออกกําลังกาย 

านบาน/อาหาร 
27.88 

านบาน/อาหาร านบาน/อาหาร 
ทองเทีย่วตางจังหวัด 
อื่นๆ 

100 

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

กลุมตัวอยางเลือกเลยคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
จํานวน 

79 
71 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
จํานวน 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
จํานวน 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
จํานวน 

79 75.96 

2 
10 
29 

รทศัน/ฟงวิทย ุ

ูกตนไมแตงสวน 
นกีฬาออกกําลังกาย 

87 
6 

27.88 
28.85 
12.5 
0 

29 
30 
13 
0 

327 

านบาน/อาหาร 
งเทีย่วตางจังหวัด 
านบาน/อาหาร 

12.5 
านบาน/อาหาร 

งเทีย่วตางจังหวัด 
อื่นๆ 

านบาน/อาหาร 
งเทีย่วตางจังหวัด งเทีย่วตางจังหวัด งเทีย่วตางจังหวัด 

วม 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

100 

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

327 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับมากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ดอันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมีเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมีเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 

75.96 
68.27 รทศัน/ฟงวิทย ุ

28.85 
12.5 

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน*เล

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอยจากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย

ละ 27.88   2 - 4 ชั่วโมง และ มากกวา 8 ชั่วโมง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 14.42 และ

ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางอยูรวมกันกับครอบครัวนอยที่สุด คือ 7 - 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 12.5 

ตารางที ่3-11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมท่ีทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา 
จํานวน รอยละ 

79 75.96 
รทศัน/ฟงวิทย ุ 71 68.27 

87 
ูกตนไมแตงสวน 6 

นกีฬาออกกําลังกาย 2 

29 27.88 
านบาน/อาหาร 30 28.85 

ทองเทีย่วตางจังหวัด 13 12.5 
อื่นๆ 0 

รวม 327 100 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-11 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางที่ทํารวมกับครอบครัวบอย

มากที่สุดคือ ทานขาว คิดเปนรอยละ 83.65 อันดับสองคือ พูดคุยกัน คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับ

สามดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ คิดเปนรอยละ 68.27 อันดับสี่ทํางานบาน/อาหาร คิดเปนรอยละ 28.85 

อันดับหาชอปปง คิดเปนรอยละ 27.88 อันดับหกเที่ยวตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับเจ็ด

เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 9.62 อันดับแปดปลูกตนไมจัดสวน คิดเปนรอยละ 5.77 และอันดับที่ไมมี

กลุมตัวอยางเลือกเลยคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

สกับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยสกับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย
ำำำจำจากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูำากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย
ำ

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยสำสกับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยสกับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย
ำ

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยสกับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย
นนนากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูนากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูักวา 8 ชั่วโมง ักวา 8 ชั่วโมง กกก

ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู
ก

ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู
หหหหหหออสสสม15 ม15 

104 ม104 มุุ
ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

ุ
ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

ดดกกกกกกก
ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

ก
ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

ลลล
ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

ล
ากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูาาากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูาากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูงงากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยูงากตารางที่ 3-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดใชเวลาอยู

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย
ง

กับครอบครัวนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 30.77 ตามดวย 5 - 6 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอย
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ตารางที3่-12 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปญหาครอบครัวใดที่พบประจํา 
ปญหาครอบครัว จํานวน รอยละ 

เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง 25 24.04 
ความรุนแรงในครอบครัว 22 21.15 
หยาราง 22 21.15 
ไมเขาใจกัน 58 55.77 
ไมมีเวลาใหกัน 49 47.12 
ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network เกม 39 37.5 
ไมรับฟงความคดิเห็นกัน 36 34.62 
อื่นๆ 3 2.88 

รวม 254 100 
*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน 

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน
ปจจุบัน 
สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
ภาวะเศรษฐกิจ 19 18.27 
ความไมเขาใจกันในครอบครัว 53 50.96 
การมีครอบครัวขณะยังไมพรอม 10 9.62 
ยาเสพตดิ 1 0.96 
สมาชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 15.38 
อื่นๆ 5 4.81 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม
หนาที่ที่ควรจะทํา คิดเปนรอยละ 15.38 อันดับสี่ คือการมีครอบครัวขณะยังไมพรอม คิดเปนรอยละ 
9.62 อันดับหา คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 4.81 และอันดับที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ ยาเสพติด 
คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
5 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 

9.62 

104 

พตดิ 0.96 ยาเส
15.38 สมาชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 15.38 
4.81 อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ 

วม 
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

วม 104 
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตามสอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
5 

9.62 ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
53 ันในครอบครัว 

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
ันในครอบครัว ันในครอบครัว 

เศรษฐกิจ 
ความไมเขาใจกันในครอบครัว ความไมเขาใจกันในครอบครัว ความไมเขาใจก

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
ันในครอบครัว ันในครอบครัว ันในครอบครัว 

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
เศรษฐกิจ 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ความไมเขาใจก

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
ภาวะ
สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

เศรษฐกิจ 

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

50.96 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ

ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน
รรวม วม 

สนใจคนรอบขางตดิ social network เกม 39 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

สนใจคนรอบขางตดิ social network เกม 39 สนใจคนรอบขางตดิ social network เกม 39 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ

เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ

เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
ภาวะ
สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

18.27 ภาวะ
ความไมเขาใจก

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
50.96 
9.62 ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม
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254 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

วม รวม 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไมจากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไมเขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ

เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอยหกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
18.27 
50.96 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
เศรษฐกิจ 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
ภาวะเศรษฐกิจ 
ความไมเขาใจก

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
เศรษฐกิจ 

ความไมเขาใจก

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
19 19 

ันในครอบครัว 
ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

เศรษฐกิจ 
ความไมเขาใจกันในครอบครัว ความไมเขาใจกันในครอบครัว ความไมเขาใจก

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
ันในครอบครัว ันในครอบครัว ันในครอบครัว ันในครอบครัว 

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
53 
10 ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 9.62 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
5 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 

ีครอบครัวขณะยังไมพรอม 
พตดิ 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
1 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
0.96 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
ยาเสพตดิ 
สมาชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
อื่นๆ 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 15.38 
4.81 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
5 

าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
รวม ร

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

วม 
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

104 
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม

ากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุมากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความสนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับคิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
18.27 

9.62 
0.96 
15.38 
4.81 

104 100 

ยาเสพตดิ 
สมาชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 
อื่นๆ 

รวม 
จากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม

ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม

สนใจคนรอบขางตดิ social network เกม 39 

รวม 254 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน

จากตารางที่ 3-12 แสดงใหเห็นวา ปญหาครอบครัวที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดคือ ไม
เขาใจกัน คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับสองคือ ไมมีเวลาใหกัน คิดเปนรอยละ 47.12 อันดับสาม ไม
สนใจคนรอบขาง ติด social network เกม คิดเปนรอยละ 37.5 ตามดวยอันดับสี่ ไมรับฟงความ
คิดเห็นกัน คิดเปนรอยละ 34.62 อันดับหา เด็กและผูสูงอายุถูกถอดทิ้ง คิดเปนรอยละ 24.04 อันดับ
หกคือความรุนแรงในครอบครัว และหยาราง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.15 สวนอันดับที่นอย
ที่สุดคือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวใน

สาเหตทุี่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
ภาวะเศรษฐกิจ 19 18.27 
ความไมเขาใจกันในครอบครัว ความไมเขาใจกันในครอบครัว ความไมเขาใจก 53 50.96 
การมีครอบครัวขณะยังไมพรอม การมีครอบครัวขณะยังไมพรอม การม 10 9.62 

พตดิ 1 
าชิกในครอบครัวไมทําตามหนาที่ที่ควรจะทํา 16 

อื่นๆ 5 
104 100 

จากตารางที่ 3-13 แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวในปจจุบันที่กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุคอื ความไมเขากันกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.96 อันดับ
สอง คือ ภาวะเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.27 ตามดวย อันดับสาม สมาชิกในครอบครัวไมทําตาม

สเขาใจกัน สเขาใจกัน 
มีเวลาใหกัน สมีเวลาใหกัน สสำ

ยาราง ำยาราง ำเขาใจกัน ำเขาใจกัน ำ
มีเวลาใหกัน 

ำ
มีเวลาใหกัน 

ำสำสเขาใจกัน สเขาใจกัน ำเขาใจกัน สเขาใจกัน 
มีเวลาใหกัน สมีเวลาใหกัน 

ำ
มีเวลาใหกัน สมีเวลาใหกัน สำส นนนั

แรงในครอบครัว ัแรงในครอบครัว กแรงในครอบครัว กแรงในครอบครัว กกหหออสสสสสสสมมุุด22 ด22 
22 ด22 ดกกกลลลลลลลลลลาางงง
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ตารางที ่3-14 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีที่จะสรางเสริมความสมัพันธทีด่ีใน
ครอบครัว 

วิธีที่จะสรางเสริมความสมัพันธทีด่ีในครอบครัว จํานวน รอยละ 
สมาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่ 29 27.88 
สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 
ทุกคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 
ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 13 12.5 
ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 
สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน 37 35.58 

รวม 229 100 
*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

 
ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา
เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
ครอบครัว 

จํานวน รอยละ 

เคย 94 90.38 
ไมเคย 10 9.62 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 
 
 
 
 
 
 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา

10 
104 104 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
วม 

90.38 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

9.62 
100 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
100 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

จากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
104 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา

90.38 

การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ 
เกีย่วกับครอบครัว เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ 
เกีย่วกับครอบครัว เกีย่วกับครอบครัว 
ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

จํานวน รอยละ การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

คนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 คนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

คนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 

229 100 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

229 100 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

รว
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา
เกีย่วกับครอบครัว เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
ครอบครัว 

90.38 

เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 

คนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริมจากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยางคือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

จํานวน รอยละ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา
เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา

จํานวน รอยละ 
เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
ครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
เกีย่วกับครอบครัว 

จํานวน รอยละ การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
ครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ

94 90.38 

104 
ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา

รวม 
10 
104 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา

9.62 10 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
100 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาจ
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 

ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปนคิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

จํานวน รอยละ 

90.38 
9.62 
100 

ไมเคย ไมเคย ไม
100 

จากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 

คนใหความชวยเหลือและปฎิบัตติอกันอยางเปนมิตร 41 39.42 

รว 229 100 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีสรางเสริม

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เปน สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางรวมกัน มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 55.77 ตามดวย อันดับสอง คือ ทุกคนรับรูและรวมตัดสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 

คิดเปนรอยละ 49.04 อันดับสาม คือ ทุกคนใหความชวยเหลือและปฎิบตัติอกันอยางเปนมิตร คิดเปน

รอยละ 39.42 ตามดวยอันดับสี่ สมาชิกทุกคนแสดงความรักแกกัน คิดเปนรอยละ 35.58 อันดับหา 

คือ สมาชิกทุกคนปฎิบัติตนตามบทบาทหนาที่ คิดเปนรอยละ 27.88 และอันดับที่กลุมตัวอยาง

เลือกตอบนอยที่สุด คือ ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-15 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หา
เกีย่วกับครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
ครอบครัว 
การรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับ
ครอบครัว 

จํานวน รอยละ 

เคย 94 90.38 
10 

รวม 104 
ากตารางที่ 3-15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.38  และไมเคยรับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.62 

สคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 สคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 
ีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส สีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส สสำ
าชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่

ำ
าชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่

สรางโอก ำสรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ำาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ำคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 ำคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 ำีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส ำีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส ำสำสคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 สคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 ำคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 สคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 
ีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส สีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส ำีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส สีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส สำส นาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 นาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 
คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 นคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 นั
าชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่ัาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่กัาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่กาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่

าสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 กาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 กคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 กคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 กหาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่หาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่
าสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 หาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 หอาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่อาชิกทุกคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาที ่
าสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 อาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 อสาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 สาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 สมาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 มาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 มุาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ุาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 

คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 
ุ

คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 
ุดดาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ดาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ดดดดก29 27.88 ก29 27.88 

าสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 กาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ก
คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 

ก
คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 

กลาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ลาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 ล
คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 

ล
คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 

ลาาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 าาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 าคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 าคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 าาาางาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 งาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 58 55.77 
คนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 งคนรับรูและรวมตดัสินใจเรื่องราวตางๆในครอบครัว 51 49.04 ง

13 12.5 
ง

13 12.5 
ง
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ตารางที ่3-16 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายการโทรทัศนที่มเีนื้อหาเกีย่วกับ
ครอบครัวที่เคยรับชม 

รายการ จํานวน รอยละ 
ครอบครัวเดยีวกัน 19 18.27 
หลงัคาเดยีวกัน 34 32.69 
Happy family plan 9 8.65 
กลมกิก๊ 79 75.96 
Light House 5 4.81 
ครอบครัวระทึกลาน 5 4.81 
หัวใจใกลกัน 3 2.88 
เปดความคดิ ธุรกิจสองรุน 14 13.46 
อื่นๆ 7 6.73 

รวม 175 100 
*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั
ครอบครัว 
ระดับความสนใจ จํานวน รอยละ 
มากที่สดุ 8 7.69 
มาก 51 49.04 
ปานกลาง 43 41.35 
นอย 2 1.92 

รวม 104 100 
 จากตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 
กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 
คดิเปนรอยละ 41.35 อันดับสามคือ ระดับมากที่สดุ คดิเปนรอยละ 7.69 และระดับนอย คอือันดับที่
กลุมตัวอยางเลอืกนอยทีส่ดุ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 
 

2 

8 
51 

ระดับความสนใจ 
ที่สดุ 

ระดับความสนใจ รอยละ 
7.69 ที่สดุ 7.69 
49.04 มาก 49.04 
41.35 ปานกลาปานกลา

นอย 
ง 

1.92 1.92 
รว

1.92 

กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 
104 

กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 
ม 

กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 
กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 

104 
กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 

กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 
กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 

กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 

จํานวน จํานวน 
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รอยละ 
7.69 

จํานวน 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

ระดับความสนใจ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

ระดับความสนใจ 
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อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
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รอยละ 

อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และรายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
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Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
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Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ดHappy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ดHappy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
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18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
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หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
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ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
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ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด

ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
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ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม

175 175 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
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จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
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จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
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ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
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จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
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18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
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รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
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ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
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อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และรายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

รอยละ 

อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

จํานวน 

อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั
ครอบครัว 
ระดับความสนใจ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั
ครอบครัว 
ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

ระดับความสนใจ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

จํานวน รอยละ 
7.69 

43 

จํานวน จํานวน ระดับความสนใจ 
ที่สดุ 

51 
8 7.69 ที่สดุ 

มาก 
ปานกลา

49.04 
41.35 

2 
ปานกลาง 41.35 

1.92 
รวม 

กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 
กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 

104 
กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 

กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 
กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุมจากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั

รอยละ 
7.69 
49.04 
41.35 
1.92 

104 

มากที่สดุ 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 

รวม 
กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 

กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 

5 
3 

ดิ ธุรกิจสองรุน 14 
7 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3-16 แสดงใหเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คือ รายการกลมกิ๊ก คิดเปนรอยละ 75.96 อันดับสองคือรายการ
หลังคาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 32.69 อันดับสามคือรายการ ครอบครัวเดียวกัน คิดเปนรอยละ 
18.27 อันดับสี่คือรายการ เปดความคิด ธุรกิจสองรุน คิดเปนรอยละ 13.46 อันดับหาคือ รายการ 
Happy Family Plan คิดเปนรอยละ 8.65 อันดับหก คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.73  อันดับเจ็ด
รายการ Light House และรายการครอบครัวระทึกลาน มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.81 และ
อันดับสุดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือรายการหัวใจใกลกัน คิดเปนรอยละ 2.88 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-17 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในรายการท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบั
ครอบครัว 
ระดับความสนใจ จํานวน รอยละ 

ที่สดุ 8 7.69 
51 

ปานกลา 43 
นอย 2 1.92 

รว 100 104 
กตารางที ่3-17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดบัความสนใจในรายการท่ีมเีนื้อหาเกีย่ว 

กับ ครอบครัวอยูที่ ระดับมาก เปนอันดับหนึ่ง คดิเปนรอยละ 49.04 อันดบัสองคือ ระดับปานกลาง 

สppy family plan สppy family plan 
มกิก๊ สมกิก๊ สสำ
งัคาเดยีวกัน ำงัคาเดยีวกัน ำppy family plan ำppy family plan ำำสำสppy family plan สppy family plan ำppy family plan สppy family plan สำส นppy family plan นppy family plan นั
บครัวเดยีวกัน ับครัวเดยีวกัน กักกหหหหหหออสสม19 ม19 

34 ม34 มุุดดกกกกกกกลลลาาง32.69 ง32.69 
8.65 ง8.65 ง
75.96 
ง

75.96 
ง



46 

ตารางที3่-18 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการรับชม
รายการโทรทัศนที่มเีนื้อหาเกีย่วกับครอบครัว 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
นอยกวา 10 นาท ี 2 1.92 
10 - 20 นาท ี 27 25.96 
30 - 40 นาท ี 64 61.54 
40 นาทีขึ้นไป 11 10.58 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 
06.01 - 09.00 น. 0 0 
09.01 - 12.00 น. 13 12.5 
12.01 - 15.00 น. 7 6.73 
15.01 - 18.00 น. 34 32.69 
18.01 - 21.00 น. 45 43.27 
21.01 - 00.00 น. 5 4.81 
00.01 - 03.00 น. 0 0 
03.01 - 06.00 น. 0 0 
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และ06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
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49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
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เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
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ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-

ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-

ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย

104 
ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 
ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 
ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

.01 - 09.00 น. 

.01 - 12.00 น. 

.01 - 18.00 น. .01 - 18.00 น. 32.69 

.01 - 21.00 น. .01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 06.00 น. .01 - 06.00 น. 

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

และ06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

จํานวน 

ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอยละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

จํานวน 

13 
7 
34 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 
ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

ชวงเวลา 
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

จํานวน ชวงเวลา 
.01 - 09.00 น. 
.01 - 12.00 น. 

จํานวน 
0 

.01 - 15.00 น. 

.01 - 18.00 น. 

.01 - 15.00 น. 
32.69 
43.27 
4.81 
0 

34 
45 
5 
0 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 21.00 น. 43.27 
4.81 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 06.00 น. 

.01 - 21.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 00.00 น. 

.01 - 03.00 น. 

.01 - 06.00 น. 0 
100 

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

0 

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รวม 
ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู
วม 
ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

104 
ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

104 
ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

104 
ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยูากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปนในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวงรอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวงรอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวงรอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอยเวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

43.27 
4.81 

100 
ากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

จากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

104 
ากตารางที่ 3-18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกความ

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัว อันดับหนึ่งคือ 30-
49 นาที คิดเปนรอยละ 61.54 อันดับสอง ระยะเวลาในการรับชมอยูในชวง 10-20 นาที คิดปนรอย
ละ 25.96 อันสามอยูในชวง 40 นาทีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.58 และอันดับสุดทายอยูในชวง นอย
กวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ตารางที ่3-19 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเหมาะสมของชวงเวลาในการ
ออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีเนือ้หาเกีย่วกับครอบครัว 

ชวงเวลา จํานวน 
.01 - 09.00 น. 0 
.01 - 12.00 น. 13 
.01 - 15.00 น. 
.01 - 18.00 น. 34 32.69 
.01 - 21.00 น. 45 43.27 
.01 - 00.00 น. 4.81 
.01 - 03.00 น. 0 

03.01 - 06.00 น. 0 0 
รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางเลือกชวงเวลาในการรับชมมากที่สุดอยู

ในชวง 18.01 - 21.00 น. คิดเปนรอยละ 43.27 อันดับสองอยูในชวงเวลา 15.01 - 18.00 น. คิดเปน

รอยละ 32.69  อันดับสามอยูในชวงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเปนรอยละ 12.5 อันดับสี่ อยูในชวง

เวลา 12.01 - 15.00 น. คิดเปนรอยละ 6.73 อันดับหา คือชวงเวลา 21.01 – 00.00 น. คิดเปนรอย

ละ 4.81 และอันดับสุดทาย มีจํานวนเทากัน คือ ชวงเวลา 03.01 – 06.00 น. ,00.01 – 03.00 น. 

และ06.01 - 09.00 น. คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

ส - 40 นาท ีส - 40 นาท ี
 นาทีขึ้นไป ส นาทีขึ้นไป สสำ
 - 20 นาท ีำ - 20 นาท ีำ - 40 นาท ีำ - 40 นาท ีำ นาทีขึ้นไป ำ นาทีขึ้นไป ำสำส - 40 นาท ีส - 40 นาท ีำ - 40 นาท ีส - 40 นาท ี
 นาทีขึ้นไป ส นาทีขึ้นไป ำ นาทีขึ้นไป ส นาทีขึ้นไป สำส นนั

กวา 10 นาท ี ักวา 10 นาท ี กักกหหหหหหออสสม2 ม2 
27 ม27 มุุดดกกกกกกกลลลาาง25.96 ง25.96 

61.54 ง61.54 ง
10.58 
ง

10.58 
ง
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ตารางที่ 3.20 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเนื้อหารายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับ

ครอบครัว 

เนื้อหา จํานวน รอยละ 
เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 8.65 
เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 18 17.31 
เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ 
เพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

77 74.04 

รวม 104 100 
จากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ

โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
คิดเปนรอยละ 8.65  
 
ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี
เกีย่วกับครอบครัว 

วิธีการนําเสนอ จํานวน รอยละ 
การสัมภาษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 37 35.58 
การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
วัยรุนและครอบครัว 

35 33.65 

การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

39 37.5 

การสอบถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน
ครอบครัว 

58 55.77 

การพูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

52 50 

การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
อื่นๆ 2 1.92 
*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ
นําเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับครอบครัว อันดับ1 คือการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 59.62 อันดับ2 คือ การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญในเรื่องของ
พฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยง ที่เกิดขึ้นในครอบครัว คิดเปนรอยละ 55.77 อันดับ 3 คือการพูดคุย
ถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข คิดเปนรอยละ50  

ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ครอบครัว 
ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในการพ
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การท
อื่นๆ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
2 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คนือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ
นําเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับครอบครัว อันดับ1 คือการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวนําเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับครอบครัว อันดับ1 คือการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

52 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน 58 55.77 ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นในของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน 58 55.77 ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นในของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
58 55.77 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นในของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นในของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นในของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
การสอบ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ความสมัพันธของคนในครอบครัว ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
การสอบ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
การสอบ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

39 39 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

58 55.77 58 55.77 

35 33.65 35 33.65 
วัยรุนและครอบครัว 

าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
วัยรุนและครอบครัว วัยรุนและครอบครัว วัยรุนและครอบครัว วัยรุนและครอบครัว 

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

วิธีการนําเสนอ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

จํานวน รอยละ วิธีการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
37 35.58 

จํานวน รอยละ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

เกีย่วกับครอบครัว เกีย่วกับครอบครัว 
ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

วิธีการนําเสนอ 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความโทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความโทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความโทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี
เกีย่วกับครอบครัว 
ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

จํานวน รอยละ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

35 33.65 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
วัยรุนและครอบครัว 

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
วัยรุนและครอบครัว 

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
การสอบการสอบ
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน
ครอบครัว 

58 55.77 
ครอบครัว 

อื่นๆ 
ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ
นําเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับครอบครัว อันดับ1 คือการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความโทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

วิธีการนําเสนอ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี
เกีย่วกับครอบครัว 

วิธีการนําเสนอ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

จํานวน รอยละ 
37 35.58 

จํานวน รอยละ วิธีการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ จํานวน รอยละ วิธีการนําเสนอ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

วัยรุนและครอบครัว 
บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน
วัยรุนและครอบครัว 

35 33.65 35 33.65 

58 55.77 

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง

39 
บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ

ความสมัพันธของคนในครอบครัว ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง

ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
การสอบ
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน
ครอบครัว 

ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง

ความสมัพันธของคนในครอบครัว ความสมัพันธของคนในครอบครัว 
การสอบถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่องถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน 58 55.77 ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

58 55.77 ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

58 55.77 ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน

52 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ครอบครัว 
ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน

ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
50 

การพูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในการพูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในการพ
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การท

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน
2 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการจากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ีตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี

50 

ํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
2 

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ

การพูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในการพูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนในการพ
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 การท
อื่นๆ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ
นําเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับครอบครัว อันดับ1 คือการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว

ากตารางที่ 3-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกเนื้อหารายการ
โทรทัศน อันดับหนึ่งที่ เนนท้ังแงคิดสาระประโยชนและความบันเทิง เพื่อใหไดรับความรูและความ
สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 74.04 อันดับสองคอื เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน คิดเปนรอยละ 
17.31 และอันดับสามทีก่ลุมตวัอยางเลือกนอยที่สดุ คือ เนนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 
คิดเปนรอยละ 8.65  

ตารางที ่3-21 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเนือ้หารายการโทรทศันท่ี
เกีย่วกับครอบครัว 

วิธีการนําเสนอ จํานวน รอยละ 
าษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง 37 35.58 
าษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดาน

วัยรุนและครอบครัว 
35 33.65 

บปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและ
ความสมัพันธของคนในครอบครัว 

39 37.5 

การสอบถามความคดิเห็นของคนสวนใหญในเรื่อง
ของพฤตกิรรม ทศันคติ ความขดัแยง ที่เกดิขึ้นใน
ครอบครัว 

58 55.77 

ูดคยุถึงเคลด็ลบัการดแูลเอาใจใสคนใน
ครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสขุ 
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การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 62 59.62 
1.92 อื่นๆ 

ือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน

จากตารางที่ 3.21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกสนใจการ
นําเสนอรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับครอบครัว อันดับ1 คือการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว

ส
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 

ส
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 
นท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ สนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ 

เพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน สเพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน สำ
นแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 

ำ
นแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน ำนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน ำนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ ำนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ 

เพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 
ำ

เพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 
ำสำส

นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 

ส
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน ำนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 

ส
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 
นท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ สนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ ำนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ สนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ 

เพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน สเพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 
ำ

เพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน สเพื่อใหไดรับความรูและความสนกุสนาน สำส น
นแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 

น
นแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน นนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน นนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ นนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ นั
นแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 ันแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 กันแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 กนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน กนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน กกหนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 หนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 
นความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน หนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน หอนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 อนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 อนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน อนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน อสนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 สนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 สสมนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 มนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 มมุุดนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 ดนแงคิดสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู 9 ด18 ด18 ดก18 ก18 กลลลลลลลาาางง



48 

อันดับ 4 การตอบปญหาตางๆในการเลี้ยงลูกและความสัมพันธของคนในครอบครัว คิดเปนรอยละ 
37.5 ตามดวย การสัมภาษณพูดคุยกับครอบครัวตัวอยาง คิดเปนรอยละ 35.58 ตามดวย การ
สัมภาษณพูดคุยกับจิตแพทย/ผูเชี่ยวชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว คิดเปนรอยละ 33.65 และอันดับ
ที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ครอบครัว  
"Happy Family Plus" ของกลุมตัวอยาง 

1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข
ปญหาครอบครัวไดตรงจุด  

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

 
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
อีกดาน และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
แนะนําการของจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาลงไป ทั้งในเร่ืองของวิเคราะหพฤติกรรมและการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับคนในครอบครัว    
 
 

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับรายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของจากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของจากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของจากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
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เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการเนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
แนะนําการของจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาลงไป ทั้งในเร่ืองของวิเคราะหพฤติกรรมและการปฏิบัติที่

เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 

เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ

เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของจากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับรายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับรายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 

ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไรทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไรทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
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โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ
ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ

การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมองเขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

ปญหาครอบครัวไดตรงจุด  
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข
"Happy Family Plus" ของกลุมตัวอยาง 

1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

"Happy Family Plus" ของกลุมตัวอยาง 
1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
ปญหาครอบครัวไดตรงจุด  

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 

ปญหาครอบครัวไดตรงจุด  
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมองเขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมองเขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
แนะนําการของจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาลงไป ทั้งในเร่ืองของวิเคราะหพฤติกรรมและการปฏิบัติที่

"Happy Family Plus" ของกลุมตัวอยาง 
1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
ปญหาครอบครัวไดตรงจุด  

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 
เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 

4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 

ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง
ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมองเขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
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เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
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ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไรทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไรทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไรทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
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เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ

ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการเนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ

เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการเนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ

เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของนําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ

3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 

เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  
จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 

เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
แนะนําการของจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาลงไป ทั้งในเร่ืองของวิเคราะหพฤติกรรมและการปฏิบัติที่

"Happy Family Plus" ของกลุมตัวอยาง 
1 การนําตัวอยางความขัดแยงในครอบครัวมาเลา และมีผูมาใหคําแนะนําเพื่อที่จะแกไข

ปญหาครอบครัวไดตรงจุด  
2 นําเสนอในมุมมองของทั้ง พอ แม ลูก หรือแมแตครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุ ใหนํา 

เสนอถึงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว   
3 ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันและไดแสดงความรักตอกันในแตละโอกาส 
4 บรรยากาศในรายการควรผอนคลาย สบายๆ ไมควรมีขอมูลมากเกินไปจนนาเบื่อ 

การนําผลการวจิัยมาประยกุตใชและพัฒนารายการ 
ผูศึกษาไดนํามาใชในการหาประเด็นรายการ เพราะประเด็นของรายการนั้นสามารถ

ดึงดูดใหกลุมเปาหมายมารับชมรายการ ซึ่งลักษณะของประเด็นที่ดี ควรจะเปนประเด็นที่ใกลตัว 
เขาถึงอารมณกลุมเปาหมาย  หรือ เสนอประเด็นที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูชมใหเห็นถึงมุมมอง

และในสวนของผูดําเนินรายการตองเหมาะสมกับ ประเด็นที่รายการนําเสนอในแตละตอน  
การวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความ

ตองการในดานรูป  แบบและเนื้อหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดวา กลุมตัวอยาง ตองการชมรายการ
โทรทัศนสงเสริมความสัมพันธของคนในครอบครัวรูปแบบของสาระบันเทิง ซึ่งรูปแบบมีทั้งการพูดคุย 
ทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว การสอบถามความคิดเห็นของคนสวนใหญวาคิดอยางไร
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมไปถึงวิธีการอยูรวมกันใหมีความสุข  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบรูปแบบและวิธีการนําเสนอของ
รายการ ที่จะตองเต็มไปดวยสาระ และสอดแทรกความบันเทิงลงไปดวย โดยพิธีกรที่เหมาะสมกับ
ประเด็นที่นําเสนอโดยมีพิธีกรหลัก และเสริมพิธีกรในแตละตอน การมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 
เนื่องจากตองการดึงความสนใจของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดมีการเพิ่มรูปแบบวิธีการนําเสนอ คือการ
นําโพลและ VOX.POP. ซึ่งทําใหทราบถึงความคิดของคนสวนใหญ และการทํากิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัว มาเสริมในรายการเพื่อใหมีความหลากหลาย รวมถึงไดเพิ่มเตมิเนื้อหาของรายการ ใหมีการ
แนะนําการของจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาลงไป ทั้งในเร่ืองของวิเคราะหพฤติกรรมและการปฏิบัติที่

สครอบครัว  สครอบครัว  ำขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในำขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ครอบครัว  ำครอบครัว  สำสครอบครัว  สครอบครัว  ำครอบครัว  สครอบครัว  

นขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในนขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในัที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ ัที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในกขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
หที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ หที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ อที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ อที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ สที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ สที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ มที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ มที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ ุ

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ุ

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ ดที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ กที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ก

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ลที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ ลที่กลุมตัวอยางเลือกนอยที่สุด คือ อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
ล

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในาขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในาขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในงขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนในงขอเสนอแนะในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ ดีของคนใน
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3. การนําเสนอรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว "Happy 
Family Plus" 

 
การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
โลโกประจํารายการ : เพื่อใชในการประชาสัมพันธรายการ

 
 

ชื่อรายการ : Happy Family Plus 
 

 
 
ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวขาดหายไป 

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
 

วัตถปุระสงครายการ 
  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

 
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 
 

Theme 
  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 
 

Concept  
  การที่คนในครอบครัวจะมีความสัมพันธและมีความเขาใจกันที่ดตีอกันนั้น ตองอาศัย
การพูดคุยเพื่อปรับความเขาใจ และการเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน  จึงจะทําทุกคนในครอบครัวมี
ความสุข  โดยรายการ Happy family plus ไดเชิญครอบครัวตัวอยางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น พรอมนําเสนอโพลที่เกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว ใหเห็นวาคนสวนใหญมีความ

ภาพที่ 2-1 โลโกรายการ Happy Family Plus 

  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 
วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 
วันและเวลาในการออกอากาศ  วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

Theme 
  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

Theme Theme 
  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

  การที่คนในครอบครัวจะมีความสัมพันธและมีความเขาใจกันที่ดตีอกันนั้น ตองอาศัย

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 
วัตถปุระสงครายการ วัตถปุระสงครายการ วัตถปุระสงครายการ 

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 
วัตถปุระสงครายการ 

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 
วัตถปุระสงครายการ 

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 
วัตถปุระสงครายการ 

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 

สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 

สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
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สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวขาดหายไป 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวขาดหายไป 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
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ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
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ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
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ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

รายการ : Happy Family Plus 
โลโกประจํารายการ : เพื่อใชในการประชาสัมพันธรายการ

รายการ : Happy Family Plus รายการ : Happy Family Plus 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
โลโกประจํารายการ : เพื่อใชในการประชาสัมพันธรายการ

รายการ : Happy Family Plus 
โลโกประจํารายการ : เพื่อใชในการประชาสัมพันธรายการ

ลโกรายการ Happy Family Plus ภาพที่ 2-1 โ

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวขาดหายไป 

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 
  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

  การที่คนในครอบครัวจะมีความสัมพันธและมีความเขาใจกันที่ดตีอกันนั้น ตองอาศัย

โลโกประจํารายการ : เพื่อใชในการประชาสัมพันธรายการ
รายการ : Happy Family Plus 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

รายการ : Happy Family Plus 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวขาดหายไป 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีในการเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ

การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 

ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวยใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 

สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 
วัตถปุระสงครายการ วัตถปุระสงครายการ 

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 
วัตถปุระสงครายการ วัตถปุระสงครายการ 

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว   เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  
กลุมเปาหมาย  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  

  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป    ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5   ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 
Theme 

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 
Theme 

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 
Theme 

  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ   การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย

  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

Theme 
  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

Concept  
  การที่คนในครอบครัวจะมีความสัมพันธและมีความเขาใจกันที่ดตีอกันนั้น ตองอาศัย

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
โลโกประจํารายการ : เพื่อใชในการประชาสัมพันธรายการ

รายการ : Happy Family Plus 

ที่มาของรายการ : ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่เพิ่มขึ้น ผูคนละเลยการใหความสําคัญกับครอบครัว ทําใหความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวขาดหายไป 

ดังน้ัน รายการ Happy Family Plus (แฮปปแฟมิลี่พลัส) จึงอาสาที่จะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหคนในครอบครัวไดพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิ ปรับความเขาใจและใชเวลารวมกัน ซึ่งจะเปนตัวชวย
สําคัญที่จะสงเสริมใหคนในครอบครัวสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข  

วัตถปุระสงครายการ 
  เพื่อเสริมสรางความเขาใจกันในครอบครัว 

กลุมเปาหมาย  
  ทุกเพศทกุวัย อายตุั้งแต 13 ปขึน้ไป  

วันและเวลาในการออกอากาศ  
  ทุกวันอาทติย  15.30 น.- 15.45 น. ทางสถานีโทรทศันกองทัพบกชอง 5 

Theme 
  การเขาใจกันและกันในทําใหชีวิตครอบครัวเปนสขุ 

Concept  
  การที่คนในครอบครัวจะมีความสัมพันธและมีความเขาใจกันที่ดตีอกันนั้น ตองอาศัย

ภาพที่ 2-1 โลโกรายการ Happy Family Plus 

สครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี สครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี ำผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในำผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี ำครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ ำจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ สำสครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี สครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี ำครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี สครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี นผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในนผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี นครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี ัการวางแผนการผลิตชิ้นงานัการวางแผนการผลิตชิ้นงาน

ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในัผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในกการวางแผนการผลิตชิ้นงานกการวางแผนการผลิตชิ้นงาน
ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในกผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี กครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
หการวางแผนการผลิตชิ้นงานหการวางแผนการผลิตชิ้นงาน

ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในหผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ห
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

อผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในอผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในสผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในสผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในมผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในมผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในุผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในุผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ุ
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ดผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในดผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในกผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในกผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ก
ครอบครัว "Happy Family Plus" โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ลผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในลผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในาผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในาผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
า

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
งผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในงผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนใน

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
ง

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
ง

จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปนี้ 
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คิดเห็นอยางไรกับประเด็นน้ันๆ และใหครอบครัวตัวอยางทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อเปน 
การสรางความสัมพันธทีด่ ี 
 
 รูปแบบการนําเสนอ 
  รายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  
 
 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 

 โครงสรางรายการ 
ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 

 - เปดรายการ 
- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 
- กลาวถงึปญหา 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- เขาโพล 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- บอกความในใจ 

     - สรุปจบ 
- คําแนะนําจากผูเชีย่วชาญจติวิทยาวัยรุน และครอบครัว 
 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- เขาโพล 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- กลาวถงึปญหา - กลาวถงึปญหา 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- กลาวถงึปญหา - กลาวถงึปญหา 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- กลาวถงึปญหา - กลาวถงึปญหา 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- เขาโพล 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 
- เขาโพล 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- บอกความในใจ 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- กลาวถงึปญหา - กลาวถงึปญหา 
- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 
 - เปดรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 โครงสรางรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 โครงสรางรายการ  โครงสรางรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่
Mood and Tone ดานกราฟก 

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
Mood and Tone ดานกราฟก 

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
Mood and Tone ดานกราฟก 

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
Mood and Tone ดานกราฟก Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง

สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ  Mood and Tone ดานภาพ  Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 

 Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ 

แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปในครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปกิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 Mood and Tone ดานภาพ  Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่
Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 

 โครงสรางรายการ  โครงสรางรายการ  โครงสรางรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

- บอกความในใจ 

เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

 Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ  Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 

 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว   บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่
แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
Mood and Tone ดานกราฟก 

ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  
Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่
Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 โครงสรางรายการ  โครงสรางรายการ  โครงสรางรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 
 - เปดรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 
 - เปดรายการ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ - vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- กลาวถงึปญหา - กลาวถงึปญหา 
     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- กลาวถงึปญหา - กลาวถงึปญหา 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

- กลาวถงึปญหา 
     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

- กลาวถงึปญหา 
     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

- กลาวถงึปญหา 
     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ      - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- เขาโพล 

- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 
ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 
ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 
ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  

- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 
ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 

- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 
ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 

- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง - พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 
ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 

  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- เขาโพล 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- บอกความในใจ 

กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ครอบครัวมาใหคําแนะนํา ซึ่งทางรายการจะกําหนดประเด็น ในแตละเทปขึ้นมา โดยจะเปนไปใน
แนวทางของ Theme ที่ทางรายการกําหนดทั้งหมด  

 Mood and Tone ของรายการ 
  บรรยากาศในรายการนั้นจะเปรียบเสมือนการนั่งพูดคุยกันของคนในครอบครัว 
สบายๆ สนุกสนาน และเปนกันเอง 
 Mood and Tone ดานภาพ 
  ภาพในรายการจะมีสีสันท่ีสดใส อบอุน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่สามารถดูไดทั้ง
ครอบครัว มีทั้งภาพดานกวางและแคบโดยเนนอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสนทนา  

Mood and Tone ดานกราฟก 
 กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่ กราฟกของรายการจะเปนกราฟกที่อานงาย และไมหวือหวา จะขึ้นมาในตอนที่

แนะนําชื่อแขกรัญเชิญและชื่อตอน เนนโทนสทีี่สดใส 

 โครงสรางรายการ 
ชวงทีห่นึ่ง - title รายการ 

 - เปดรายการ 
- vox.pop ประเด็นที่เกีย่วของกับตอนที่จะนําเสนอ 
- กลาวถงึปญหา 

     - เชญิแขกรับเชิญ /แนะนําเขกรับเชิญ 
- พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น 

ชวงทีส่อง - พูดคยุกบัแขกถึงปญหา/ประเด็นท่ีเกดิขึ้น (ตอ)  
- เขาโพล 
- พูดคยุ/วิธีการแกปญหาแนวทาง 

ชวงทีส่าม - ทํากิจกรรม 
- บอกความในใจ 

สเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําสเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปสกิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ
ส

เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของคนในครอบครัว และมีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุนและ

ำ  ำ  
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําำเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปำกิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปสำสเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําสเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําำเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําสเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปสกิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปำกิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไปสกิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป

นรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความนรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํานเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําั รูปแบบการนําเสนอ ั รูปแบบการนําเสนอ 

รายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความัรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความก รูปแบบการนําเสนอ ก รูปแบบการนําเสนอ 
รายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความกรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ

เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํากเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
ห รูปแบบการนําเสนอ ห รูปแบบการนําเสนอ 

รายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความหรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความอรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความอรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความสรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความสรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความมรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความมรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความุรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความุรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา

ุ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา

ดรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความดรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความกรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความกรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา

ก
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา

ลรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความลรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา

ล
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําารายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความารายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทําาเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป

า
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป

งรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความงรายการ Happy Family Plus เปนรายการสนทนา ซึ่งเนนการใหพูดคุยปรับความ
เขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํางเขาใจและเสนอมุมมองของคนในครอบครัว โดยพิธีกรที่เปนสื่อกลางมานั่งพูดคุยสบายๆและทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป

ง
กิจกรรมรวมกับครอบครัวตัวอยาง พรอมกับนําเสนอโพลและการสัมภาษณความคิดเห็นของคนท่ัวไป
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เนื้อหารายการ : ในแตละเทปทางรายการจะกําหนด ประเดน็ เพื่อใหไดพูดคยุ และทํา
กิจกรรมเสริมสรางความสมัพันธทีด่ขีองคนในครอบครัว ไปในทิศทางเดยีวกัน 

ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบตุร 
   
   
บทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
"Happy Family Plus" 
พิธีกร : คุณอรชลุ ีพิศลยบุตร 
แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน 
นิติธนเวช (นองตอง) 
ความยาว : 15 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ลําดบั ภาพ เสยีง หมายเหต ุ

1  Title รายการ  

2 เปดรายการ 

LS พิธีกรยืน  

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

"Happy Family Plus" 

(สวัสดี) 

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

 

3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

เราตองอยูกับพอแม

ตลอดเวลา" 

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

ตลอดเวลา" 

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

บาง 

B: ไมชอบ! โตแลว ดแูลตัวเองได 

C: ก็เฉยๆนะ เราสนิทกับพอแมอะ 

D: ไมชอบอะ เดีย๋วเพื่อนหาวาเปนลูกแหง 

 

ภาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตร 

ภาพที่ 4-1 แขกรับเชิญ 

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมvox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมvox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถาTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

ตลอดเวลา" 

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม3 V vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม3 V vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมvox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

เราตองอยูกับพอแม

3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา3 V3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถาTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถาTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

เราตองอยูกับพอแมเราตองอยูกับพอแม

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

เราตองอยูกับพอแมเราตองอยูกับพอแม ตลอดเวลา" 

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

เราตองอยูกับพอแม

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

เราตองอยูกับพอแมเราตองอยูกับพอแมเราตองอยูกับพอแม

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวตลอดเวลา" ตลอดเวลา" A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

บาง 

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมvox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบัวัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบัวัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบัวัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

"Happy Family Plus" 

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

LS พิธีกรยืน  

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของดรายการ พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

"Happy Family Plus" 

(สวัสดี) 

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
เสยีง เสยีง 

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ลําดบั ภาพ 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ลําดบั ภาพ ลําดบั ภาพ 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

เสยีง 

ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

Title รายการ e รายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

e รายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

Title รายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 

แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน 

ความยาว : 15 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ลําดบั ภาพ ลําดบั ภาพ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของดรายการ 

LS พิธีกรยืน  สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

"Happy Family Plus" 

3 V

ตลอดเวลา" 

B: ไมชอบ! โตแลว ดแูลตัวเองได 

แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

Title รายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ลําดบั ภาพ 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 

เสยีง ลําดบั ภาพ 

e รายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

"Happy Family Plus" 

(สวัสดี) 

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

ดรายการ 

e รายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของดรายการ 

LS พิธีกรยืน  

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของพิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

"Happy Family Plus" "Happy Family Plus" 

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุกพิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวงคนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบัวัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบัวัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบัวัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกันคุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวาแทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

TR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา3 V

เราตองอยูกับพอแม

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมvox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแมTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

เราตองอยูกับพอแม

TR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

เราตองอยูกับพอแม

ตลอดเวลา" A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

เราตองอยูกับพอแม

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัวA: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
เสยีง 

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา3 V

เราตองอยูกับพอแม

ตลอดเวลา" 

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

ตลอดเวลา" 

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

บาง 

แขกรับเชญิ : คุณมธุกร นิติธนเวช (แมติม๋) และคุณพรรณกาญจน 

ความยาว : 15 นาที 
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทติย เวลา 15.30 - 15.45 น. 
ทางสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง 5 
ตารางที ่4-1 ตารางแสดงบทรายการโทรทัศนรายการ "Happy Family Plus" 
ลําดบั ภาพ เสยีง 

Title รายการ 

ดรายการ 

LS พิธีกรยืน  

พิธีกร : ครอบครัว...คือหนวยทีเ่ลก็ท่ีสดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุ ของรายการ 

"Happy Family Plus" 

(สวัสดี) 

พิธีกร : สวัสดชีาว Happy Family Plus ทุก

คนนะคะ  เคยรูสึกไหมคะวา พอเราเขาชวง

วัยรุนแลวเน่ีย เราไมอยากไปไหนมาไหนกบั

คุณพอคุณแมเลย ทั้งๆทีต่อนเด็กๆตัวตดิกัน

แทบตลอดเวลา เดีย๋วเราไปดูกันดีกวาคะวา

วัยรุนเขามคีวามคดิเห็นยงัไงกบัเร่ืองนี ้

3 VTR  คําถาม "รูสกึอยางไรถา

เราตองอยูกับพอแม

ตลอดเวลา" 

vox.pop "รูสึกอยางไรถาเราตองอยูกบัพอแม

ตลอดเวลา" 

A: คงอึดอดัอะคะ เราก็อยากจะมีเวลาสวนตัว

บาง 

B: ไมชอบ! โตแลว ดแูลตัวเองได 

สบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ สบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
"Happy Family Plus" ส"Happy Family Plus" ำ   ำ   
บทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ำบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
"Happy Family Plus" ำ"Happy Family Plus" สำสบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ สบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ำบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ สบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
"Happy Family Plus" ส"Happy Family Plus" ำ"Happy Family Plus" ส"Happy Family Plus" 

นบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ นบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ั   ั   กบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ กบทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
หภหภาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรหาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรอาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรอาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรสาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรสาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรมาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรมาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรุ

บทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
ุ

บทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
ดาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรดาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรก

บทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
ก

บทรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
กาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรกาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรลลลาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรลาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตราพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตรลาพที่ 3-1 ผูดําเนินรายการ : คุณอรชุล ีพิศลยบุตราาง
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ลําดบั ภาพ เสยีง หมายเหต ุ

4 Ls พิธีกรยืน 

 

 

 

 

 

 

 

แม,ตอง เดินเขามา 

ภาพนิ่ง แมกบัตอง 

super คุณแม มธุกร นิธิธน

เวช 

super (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

พิธีกร :จากที่เราไดไปสอบถามความคิดเห็น

ของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถา

เราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลาย

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ

กลัวเพื่อนจะมองวาเปนลกูแหง  

         แตวาวันนี้เราลองมาดคูวามคิดอีกแบบ

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Key scene "happy family 

plus" 

  

6 นั่งเรียบรอยแลว 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

เหตุการณ 

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

เวลาแมไปดวย 

4. (ถามแม) พอเพือ่นfeed back มา แลวคุณ

แมรูสกึยังไงคะ/สมมตุเิวลาทีต่ามตองไปเทีย่ว

ดึกๆ คุณแมทํายงัไง/คุณแมเหนื่อยมัย้ 

 

เหตุการณ 

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

เหตุการณ 

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

เวลาแมไปดวย 

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

เวลาแมไปดวย เวลาแมไปดวย เวลาแมไปดวย 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

เหตุการณ 

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/ls สามคน zoom ms พิธีกร ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/ls สามคน zoom ms พิธีกร 1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

ั่งเรียบรอยแลว ั่งเรียบรอยแลว ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ls สามคน zoom ms พิธีกร ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

ประเด็นคําถาม ประเด็นคําถาม ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

y scene "happy family y scene "happy family y scene "happy family y scene "happy family 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

y scene "happy family 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

กาญจน นิธิธนเวช พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ กาญจน นิธิธนเวช 

y scene "happy family y scene "happy family 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) super (นองตอง) พรรนาsuper (นองตอง) พรรนาsuper (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

super (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

super (นองตอง) พรรนา มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) super (นองตอง) พรรนาsuper (นองตอง) พรรนาsuper (นองตอง) พรรนา

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

ประเด็นคําถาม 

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมsuper คุณแม มธุกร นิธิธนsuper คุณแม มธุกร นิธิธนsuper คุณแม มธุกร นิธิธน เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมsuper คุณแม มธุกร นิธิธนsuper คุณแม มธุกร นิธิธนsuper คุณแม มธุกร นิธิธน เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

ภาพนิ่ง แมกบัตอง ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) (สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ภาพนิ่ง แมกบัตอง 

super คุณแม มธุกร นิธิธน

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

แม,ตอง เดินเขามา แม,ตอง เดินเขามา แม,ตอง เดินเขามา มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย แม,ตอง เดินเขามา แม,ตอง เดินเขามา แม,ตอง เดินเขามา มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

แม,ตอง เดินเขามา 

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คูของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

         แตวาวันนี้เราลองมาดคูวามคิดอีกแบบ

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คูของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

กลัวเพื่อนจะมองวาเปนลกูแหง  

         แตวาวันนี้เราลองมาดคูวามคิดอีกแบบ         แตวาวันนี้เราลองมาดคูวามคิดอีกแบบ

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย แม,ตอง เดินเขามา 

ภาพนิ่ง แมกบัตอง ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ภาพนิ่ง แมกบัตอง 

super คุณแม มธุกร นิธิธน

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

super คุณแม มธุกร นิธิธน เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

super (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

super (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) (สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

y scene "happy family y scene "happy family y scene "happy family 

ั่งเรียบรอยแลว 

plus" 

6 น6 นั่งเรียบรอยแลว 6 น

plus" 

ั่งเรียบรอยแลว 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

4. (ถามแม) พอเพือ่นfeed back มา แลวคุณ

         แตวาวันนี้เราลองมาดคูวามคิดอีกแบบ

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

แม,ตอง เดินเขามา 

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยางไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย แม,ตอง เดินเขามา แม,ตอง เดินเขามา มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

แม,ตอง เดินเขามา 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

super คุณแม มธุกร นิธิธน

ภาพนิ่ง แมกบัตอง ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา ภาพนิ่ง แมกบัตอง ภาพนิ่ง แมกบัตอง ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมเขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมsuper คุณแม มธุกร นิธิธนsuper คุณแม มธุกร นิธิธน เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไมsuper คุณแม มธุกร นิธิธน เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

ประเด็นคําถาม 

super (นองตอง) พรรนา

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) super (นองตอง) พรรนาsuper (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

super (นองตอง) พรรนา มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

กาญจน นิธิธนเวช 

y scene "happy family 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ กาญจน นิธิธนเวช พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) (สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

y scene "happy family 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) (สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

y scene "happy family y scene "happy family y scene "happy family 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ั่งเรียบรอยแลว 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

ประเด็นคําถาม ั่งเรียบรอยแลว 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน ตดัสลบั two shot แมลูก ตดัสลบั two shot แมลูก แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

ตดัสลบั two shot แมลูก 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

เหตุการณ 

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

เหตุการณ 

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยางกันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

เหตุการณ เหตุการณ 

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหมตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไงคะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

เวลาแมไปดวย เวลาแมไปดวย 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) super (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

เวลาแมไปดวย 

แม,ตอง เดินเขามา 

ภาพนิ่ง แมกบัตอง 

super คุณแม มธุกร นิธิธน

super (นองตอง) พรรนา

กาญจน นิธิธนเวช 

กลัวเพื่อนจะมองวาเปนลกูแหง  

         แตวาวันนี้เราลองมาดคูวามคิดอีกแบบ

ของแมลูกสดุนารักคูนี้กันดีกวาคะ  ซึง่เขาทัง้คู

ไดใหความสําคญักับการอยูรวมกันเปนอยาง

มาก เรียกไดวาตัวตดิกันแทบตลอดเวลาเลย 

ชาว Happy Family Plus สงสยักันไหมคะวา 

เขามีแนวคดิวิธีการยังไงในการอยูรวมกัน ไม

เบื่อไมอดึอดักันบางหรอ เชิญพบกับ คุณแม 

มธุกร นิธิธนเวช และ ลูกสาว (นองตอง) 

พรรนากาญจน นิธิธนเวช คะ 

(สวัสด ีทักทาย เชิญนั่ง) 

y scene "happy family 

plus" plus" 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

ประเด็นคําถาม 

1. คําถามแนะนําตัวแขก/คุณแมทําอะไรอยู/

6 นั่งเรียบรอยแลว 6 นั่งเรียบรอยแลว 6 น

ls สามคน zoom ms พิธีกร 

ตดัสลบั two shot แมลูก 

ั่งเรียบรอยแลว 

แลวตองละเรียนอะไร/ที่ไหน 

2. ไดยินมาวาคุณแมกับตองสนิทกันมาก สนทิ

กันขนาดไหนคะ /เลาใหฟงหนอย/ตัวอยาง

เหตุการณ 

3. (ถามตอง) คุณแมไปไหนมาไหนกับตองดวย

ตลอดเวลาเลย ตองรูสึกยังไง มอีดึอดับางไหม

คะ/เพื่อนแซวมัย้/เพื่อนมFีeed backยงัไง

เวลาแมไปดวย 

4. (ถามแม) พอเพือ่นfeed back มา แลวคุณ

สสำำสำสสำส นกัหออส
ของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถาสของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถา

เราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายสเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายมของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถามของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถา

เราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายมเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลาย

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ
ุ

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ
ดของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถาดของวัยรุนนะคะ กับคําถามที่วา "รูสึกยงัไงถา

เราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายดเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลาย

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ
ด

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ
กเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายกเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลาย

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ
ก

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและลเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายลเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลาย

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและลคน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและาเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลายาเราตองอยูกับพอแมตลอดเวลา" ซึ่งวยัรุนหลาย

คน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและาคน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและงคน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและงคน ก็รูสึกอึดอดั, ไมชอบใจ,รูสึกอายเพือ่นและ
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6

(ตอ) 

 5. (ถามตอง) ตองรูสกึแบบเกรงใจแมมั้ย แบบ

เอย ดึกแลวเดี๋ยวกลับดีกวา แมจะไดพักผอน

อะไรอยางเนีย่/  

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม

ไมกลัวหรอคะวาพอตองโตขึ้นแลวจะใชชีวิต

ยังไง 

 

7 Key scene "happy family 

plus" 

  

8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ชมพรอมๆกันเลยคะ  

 

 

 

 

 

 

9 Key scene "happy family 

plus" 

  

10  14. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

ชื่นใจหนอย 

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ถึงความรักอบอุนของแมกับตองที่มีใหกัน กอน

จากกันวันนี้นะคะ เราไปฟงคําแนะนําจาก

นักจิตวิทยากอน แลวพบกับกันใหมไดใน 

 

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ชื่นใจหนอย 

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแมคอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแมคอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแมคอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็นใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็นใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็นใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแมคอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

ชื่นใจหนอย 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

plus" 
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plus" 

y scene "happy family 

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

y scene "happy family y scene "happy family 

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

ชมพรอมๆกันเลยคะ  ชมพรอมๆกันเลยคะ  

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตามรวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ชมพรอมๆกันเลยคะ  

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

เด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

เด็นคําถาม (ตอ) เด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 8  ประ8  ประ8  ประ8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 8  ประ8  ประ

ยังไง 

เด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง 

8  ประ

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8  ประ8  ประ

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ชมพรอมๆกันเลยคะ  ชมพรอมๆกันเลยคะ  

y scene "happy family 9 Ke

10  

ถึงความรักอบอุนของแมกับตองที่มีใหกัน กอน

ยังไง 

8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

8  ประ8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 8  ประ8  ประ8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8  ประ

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ชมพรอมๆกันเลยคะ  

y scene "happy family 

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟงยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษหนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตามรวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตามรวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตามรวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ชมพรอมๆกันเลยคะ  ชมพรอมๆกันเลยคะ  

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

y scene "happy family 

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

y scene "happy family 9 Key scene "happy family 

plus" 

y scene "happy family y scene "happy family 

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 10  10  . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

plus" 

10  14. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา . ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

ชื่นใจหนอย 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแมคอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

ชื่นใจหนอย 

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแมคอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

ชื่นใจหนอย 

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็นใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ยังไง 

8  ประเด็นคําถาม (ตอ) 

7.โพล คุณแมจะทําอยางไรเมื่อลูกไมยอมโต 

8. (ถามแม) แลวคุณแมมีวิธีสอนตองยงัคะ 

9.เคยทะเลาะหรืองอนกันไหม/เรื่องอะไร/แก

ยังไง/ คุณแมมีวิธตีักเตือนตองยังไง/เลาใหฟง

หนอย/เดีย๋วเราไปดแูมลูกคูน้ีทํากิจกรรมพิเศษ

รวมกัน แตจะเปนกิจกรรมอะไรนั้น ไปตดิตาม

ชมพรอมๆกันเลยคะ  

9 Key scene "happy family 

plus" 

10  14. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

15. แมกับตองมอีะไรจะบอกกันไหม /ตองไม

คอยบอกรักคุณแมเลย ลองบอกรักใหคุณแม

ชื่นใจหนอย 

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

. ตองมอีะไรจะบอกกับคนที่มคีวามคดิที่วา 

อายไมอยากไปไหนมาไหนกับพอแมไหม  

16. พิธีกรสรุป : นารักมากเลยนะคะ แมลกูคูนี ้

ตองขอขอบคุณคุณแมแลวกต็องดวยนะคะ ที่

ใหแงคดิอีกมมุมองหนึ่งเลย แลวก็ใหเราไดเห็น

ถึงความรักอบอุนของแมกับตองที่มีใหกัน กอน

สสำำสำสสำส นกัหอ6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
อ

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
อสเอย ดึกแลวเดี๋ยวกลับดีกวา แมจะไดพักผอนสเอย ดึกแลวเดี๋ยวกลับดีกวา แมจะไดพักผอน

อะไรอยางเนีย่/  สอะไรอยางเนีย่/  

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
ส

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
มอะไรอยางเนีย่/  มอะไรอยางเนีย่/  

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
ม

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
ุ

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
ดอะไรอยางเนีย่/  ดอะไรอยางเนีย่/  

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม
ด

6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมก6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมก6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมล6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมล6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมา6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมา6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม

ไมกลัวหรอคะวาพอตองโตขึ้นแลวจะใชชีวิต
า

ไมกลัวหรอคะวาพอตองโตขึ้นแลวจะใชชีวิตง6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแมง6.(ถามแม) คุณแมคอยตามตองแบบนี ้คุณแม

ไมกลัวหรอคะวาพอตองโตขึ้นแลวจะใชชีวิตงไมกลัวหรอคะวาพอตองโตขึ้นแลวจะใชชีวิต
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10 

(ตอ) 

 

 

สัปดาหหนา ครอบครัวคอืหนวยทีเ่ลก็ที่สดุของ

สังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  

พรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให

อิสระกับลูก) 

 

   
 
 

อิสระกับลูก) อิสระกับลูก) อิสระกับลูก) สสสสสำำสำสสำส นกัหอพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! อพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
อ

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
ออสสังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  สสังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  

พรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! สพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! มสังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  มสังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  

พรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! มพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
ม

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
ุ

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
ุ

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
ดสังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  ดสังคม แตจะเปนเรื่องที่ใหญทีส่ดุของรายการ  

พรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! ดพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให
ด

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหกพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! กพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหกคําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหลพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! ลพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหลคําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหาพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! าพรอมกัน : Happy Family Plus!  สวัสดคีะ! 

คําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหาคําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหงคําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการใหงคําแนะนําจากนักจิตวิทยา (เกีย่วกับการให



 
 

บทที่  5 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช

วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

  

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”  

 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่

ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคน

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ
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รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”

 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่

ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคน

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับโทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”

 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่

ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคนไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคนไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคน

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุปเห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”
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ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคน
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ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format)  สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content)  สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style)  สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview)  สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ

โทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อใหทราบถึงความคิด 

เห็นความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบั จากการชมรายการของกลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสู การสรุป

และการอภิปรายงานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งนี้ 

การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ ไดแบงผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต 13 

ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 

รวมทั้งสิ้น 5 คนเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอ 

แนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”  วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”  วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ “Happy Family Plus”

 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่

ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางคน

ในชวงอายุ อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 5 คน และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Happy Family Plus” 

เคร่ืองมอืในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 4 สวนไดดังนี ้

 สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

 สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนือ้หาของรายการ (Content) 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

 สวนที่ 4 ความพงึพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

สวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการสวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ
ำการำการสำสวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการสวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ
ำ

วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการสวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลชิ้นงานรายการ

นศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใชนศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช
กัหอผอผลการวิเคราะหขอมูล อลการวิเคราะหขอมูล สบทที่  5 สบทที่  5 

ลการวิเคราะหขอมูล สลการวิเคราะหขอมูล มลการวิเคราะหขอมูล มลการวิเคราะหขอมูล ุ
ศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช

ุ
ศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช

ดลการวิเคราะหขอมูล ดลการวิเคราะหขอมูล กลการวิเคราะหขอมูล กลการวิเคราะหขอมูล ล
ศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช

ล
ศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช

า
ศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช

า
ศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใชงศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใชงศึกษาและผลิต"รายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว" ไดใช
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ผลการประเมินประสทิธิผลรายการ “Happy Family Plus” 
1. ผลการวิเคราะห การสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน ที่ไดรับจาก

การชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว”ของกลุมตัวอยางในชวงตั้งแต
อายุ 13 ปขึ้นไป 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ
จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

 
สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
   
สวนที่ 2 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content) 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหาของรายการในแตละชวงนั้นกลุม
ตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็นท่ีตรงกันวา เนื้อหารายการมีเนื้อหาที่ครบถวน อีกทั้งยังเปนขอมูลที่
เปนการนําเรื่องราวใกลตัวที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ที่ผูชมไมไดใหความใสใจมานําเสนอ ซึ่งจาก

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

สวนที่ 2 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content) 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 

  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 

  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน   5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 

  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 

  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 

  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด   3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด   3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด   3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 

  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ   2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ   2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 

จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 
กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ
จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 

จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 
  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ
จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 

กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด   3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

สวนที่ 2 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content) 

กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ
จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 

จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ   อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ   2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ   2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 

  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน   อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด   3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 

  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่   4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน   5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา   อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้นในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็นกลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใชกับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจากหลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น
กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 

ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

สวนที่ 2 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content) 

ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ
จากการรับชมรายการ จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้ 

  1. คุณนิภาพร จันทรสนทิ 
  อาย ุ49 ป อาชีพ รับราชการ 
  2. คุณเพญ็แข ดวงตะวงษ 
  อาย ุ48 ป อาชีพ แมบาน 
  3. คุณจิตวิสทุธิ์ เขยีวสะอาด 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 
  4. คุณพงษธร สงัวาลยวัฒนายิง่ 
  อาย ุ22 ป อาชีพ นักศึกษา 
  5. คุณปลายฟา ดษิพฒัน 
  อาย ุ21 ป อาชีพ นักศึกษา 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางทีเ่กีย่วกบัรูปแบบของรายการ (Format) 
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงนั้น

กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการในแตละชวงซึ่งมีความเห็น
ที่ตรงกันวา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ โดยวิธีนําเสนอแตละอยางนั้นมีความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ จึงทําให ไดทั้ งสาระ ความรูและความบันเทิงควบคูกัน โดยสวนของการใช
ภาพประกอบการสนทนาน้ัน สามารถเลือกใชภาพ ไดอยางสอดคลองกัน 

ในดานของความดงึดดูใจและความนาสนใจของรายการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
เห็นวามีความนาสนใจ ถึงแมวาจะใชรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายๆกับรายการที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับลักษณะของรายการ ซึ่งการใชรูปแบบรายการที่มีความหลาก 
หลายนั้น เปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเวลาชมรายการไมคอยรูสึกเบื่อหนายเทาใดนัก ที่ตองรับขอมูลจาก
ดานเดียว และการใชหลายรูปแบบผสมกันนั้นยังชวยกระตุนอารมณใหผูชมรูสึกสนใจตอตัวรายการ 

สวนที่ 2 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content) 

สที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการสที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่สประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ
ส

กลุมเปาหมายในชวงอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดรับ

ำที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการำที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่ำประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่สำสที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการสที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการำที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการสที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่สประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่ำประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่สประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่

นผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนนผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการนที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการกัผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนกผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการกที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ

หผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนหผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนอผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนอผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนสผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนสผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนมผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนมผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนุผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนุผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ

ุ
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ

ดผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนดผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนกผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนกผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ

ก
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ

ลผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนลผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ

ล
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการาผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนาผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการาที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่

า
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่

งผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนงผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชน
ที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการงที่ไดรับจากการชมรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว” เพื่อเปนการ
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่

ง
ประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่
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การรับชมรายการของกลุมตัวอยางนั้น มีความเห็นวา ชื่นชอบตอเนื้อหารายการที่ใชการสนทนา และ
การทํากิจกรรมรวมกันมาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดเรื่องราวความสัมพันธของคนในครอบครัว
เพราะมีความนาสนใจมากกวาการสนทนาเพียงอยางเดียว 

ในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน
มาก 

ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น
วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 
 
สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
 
สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

 
 

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึงในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึงในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึงในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 
ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 
ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 
ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็นในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนสนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน

ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น
วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น
วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึงในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึงในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึงในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น
วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น
วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียงความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง
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ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 
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แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ
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ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี
ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพมุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน

ในดานของประโยชนท่ีไดรับจากการฟงรายการน้ัน กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความเห็น
วา ทําใหใสใจคนรอบขาง และมองความสัมพนัธในหลายแงมุมมากขึ้น 

สวนที่ 3 ผลการวิจัยความคดิเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลลีาการนําเสนอ (Style) 
ในดานของความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวงนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มี

ความเห็นวารายการในแตละชวงมีความเชื่อมโยงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มุมกลองบางทีมีเพียง
มุมเดียวแตเปลี่ยนขนาด การตัดตอยงัมีจังหวะที่ดแูลวไมราบลื่น การบาลานซเสียงไมสมดุลกัน สีภาพ
ไมเทากัน ตัวรายการคลายกับรายการที่มีในปจุบันกอนซึ่งไมมีความแปลกใหม 

สวนที่ 4 ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทานมีความพึง

พอใจตอภาพรวมของรายการ โดยใหเหตุผลวาเปนรายการสงเสริมความสัมพันธที่มีเนื้อหาและรูป 

แบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณแบบการนําเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ เปนรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิง นักวิชาการภาพลักษณ

ไมนาเชื่อถือ แมจะมีขอผิดพลาดในเรื่องของภาพ เสียงและตัดตอที่ไมคอยสมบูรณมากนัก ซึ่งมีผลตอ

อารมณในการรับชมรายการ ทําใหรายการไมสมบูรณ 

สตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความสตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนสสนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนำชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมำชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความำตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนำสนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนสำสตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความสตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความำตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความสตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนสสนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนำสนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชนสสนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน

นชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมนชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความนตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความัในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นัในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมัชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมกในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นกในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมกชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความกตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

หในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นหในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมหชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

ห
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

อในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นอในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมอชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมสในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นสในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมสชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมมในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นมในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมมชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมุชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมุชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

ุ
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

ดในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นดในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมดชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมกในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นกในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมกชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

ก
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

ลในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่นลในดานความดึงดูดใจของขอมูลที่นําเสนอนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 5 ทาน มีความรูสึกชื่น
ชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมลชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ

ล
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความาชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมาชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความาตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน

า
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน

งชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุมงชอบตอขอมูลของรายการ โดยมีความเห็นตอเนื้อหารายการวาเปนขอมูลที่มีความนาสนใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความงตัวอยางมีมุมมองอีกดานมาโดยตลอด อีกทัง้เนื้อหาของขอมูลนั้นมีความ ครบถวนและตรงกับความ
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน

ง
สนใจของกลุมเปาหมายและการนําเสนอขอมูลในสวนของคําแนะนําจากนักจิตวิทยานั้นเปนประโยชน



 
 

 
 

บทที่  6 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนรูปแบบ Talk show 
โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึง
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
และผลการศึกษา สรุปดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

ครอบครัว  
2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานรายการ Talk show 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ

ตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และ

ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

กลุมผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนในครอบครัว ซึ่งมี

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวจํานวน 1 รายการ 

คือรายการ  Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทาง สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 

1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ

1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
การเก็บรวบรวมขอมลู การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ

1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
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2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 

3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานรายการ Talk show 

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

และผลการศึกษา สรุปดังนี ้และผลการศึกษา สรุปดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

และผลการศึกษา สรุปดังนี ้และผลการศึกษา สรุปดังนี ้และผลการศึกษา สรุปดังนี ้และผลการศึกษา สรุปดังนี ้
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
และผลการศึกษา สรุปดังนี ้
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
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ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย

ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนรูปแบบ Talk show 
โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึง
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนรูปแบบ Talk show 
โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึงโดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึง
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 

สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 

สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
และผลการศึกษา สรุปดังนี ้

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

ครอบครัว  ครอบครัว  

ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 
2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 

1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และ

ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนรูปแบบ Talk show 
โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึง
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 

โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึงโดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึง
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และสํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
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ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
และผลการศึกษา สรุปดังนี ้และผลการศึกษา สรุปดังนี ้

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ

ตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และ

ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการโทรทัศนรูปแบบ Talk show 
โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว รวมถึง
สํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสมัพันธในครอบครัวทางโทรทัศน และ
ความตองการในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 
เปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัย
ดังกลาวนั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา 
และผลการศึกษา สรุปดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูชมมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจกันของคนใน  

ครอบครัว  
2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว ซึ่งจะชวยลด

ความขัดแยงที่เกิดจากความไมเขาใจตอกัน 
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานรายการ Talk show 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. กลุมตัวอยาง (Sample) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย อายุ

ตั้งแต 13 ป ขึ้นไป ทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และ

ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้

สสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ำกำการศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศนำารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ำ

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสำสสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ำ

สงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสสงเสริมความสัมพันธที่ดขีองคนในครอบครัว” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

นารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศนนารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน
กัหสรุปหสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ อ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ อ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ สบทที่  6 สบทที่  6 

 อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ส อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ม อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ม อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ุ
ารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน

ุ
ารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน

ด อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ด อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ก อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ก อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน
ล

ารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน
า

ารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน
า

ารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศนงารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศนงารศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเร่ือง “การผลิตรายการโทรทัศน
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นักจิตวิทยาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเกี่ยวกับความสมัพันธของคนในครอบครัวและ

วัยรุน จํานวน 1 ทาน คือ คุณเตโช ชัยวุฒิ 

1.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง ผูชมเปาหมายทุกเพศทุกวัย 
อายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล มารวมสนทนาแบบกลุม 
(Focus Group) ไดแกผูปกครองและบุตร รวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการรับ 
ชมรายการ รวมถึงใหแนวทางและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงรายการตอไป 

 
เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

 

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
  

แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

ดังนี้ 
- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               
- เว็บไซตอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 
 
 

แหลงขอมูล  แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 
แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 
แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 
แหลงขอมูล  แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               
- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               
- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               - หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               

ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก

ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก

ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด

ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด

ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด

ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก

ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู

และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใชและทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู

การรวบรวมขอมูล 

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การรวบรวมขอมูล 

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธในกับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม
เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธในกับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธในกับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใชและทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใชและทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใชและทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธในกับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การรวบรวมขอมูล 

เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในการเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช

ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 

และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใชและทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใชและทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู

และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 

ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 
ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรูขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู

ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
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(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
  
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 
แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 
แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 
แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา - ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               
- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               
- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 

ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 
  

แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ สัมพันธใน
ครอบครัวและนักวิชาการ ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพื่อนําไปวิเคราะหและ
ใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหาของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว 

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธใน
ครอบครัว ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพื่อสํารวจความคิดเห็น 
และทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีตอ รายการTalk show และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อนํามาใช
ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป ประกอบการคิดรูปแบบของรายการTalk showตอไป 

ขั้นที่2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณในดานการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบ 
ครัวและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended Questions) และเจาะลึกเพื่อใหสามารถตอบคาํถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียด
ถี่ถวนโดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึก
ถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

แหลงขอมูล  
- ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคนควาศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก)               
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ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจุลนิพนธ 
รายการโทรทัศนรูปแบบTalk show ที่นําเสนอผานการบอกเลาเรื่องราว ทัศนคติความ

คิดเห็นเร่ืองทีเ่กี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว และการทํากิจกรรมรวมกัน ระยะการออกอากาศ 15 
นาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชเปน

คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
 
การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

คอยไดการสื่อสารกับทีมงานจึงทําใหมีปญหาดานภาพพอสมควร สวนการไปถายกิจกรรมนอกสถานที่ 

เราไดทําการเตรียมเรื่องราวมาไวแลวทําใหเราถายทําไดสะดวก เปนตน ซึ่งจะแกไขในกระบวนการตัด

ตอตอไป 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 
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การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวางนําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวางนําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวางนําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวางนําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวางนําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

การสรุปผลดําเนินงาน การสรุปผลดําเนินงาน การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

การสรุปผลดําเนินงาน การสรุปผลดําเนินงาน การสรุปผลดําเนินงาน การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้
คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชเปน
คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศนคําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชเปน
คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชเปน
คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวางนําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของโครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

คอยไดการสื่อสารกับทีมงานจึงทําใหมีปญหาดานภาพพอสมควร สวนการไปถายกิจกรรมนอกสถานที่ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชเปน
คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

การสรุปผลดําเนินงาน การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง
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ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการการประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําใหถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production)                2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปนในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปนในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไมการถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไมการถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปนในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

คอยไดการสื่อสารกับทีมงานจึงทําใหมีปญหาดานภาพพอสมควร สวนการไปถายกิจกรรมนอกสถานที่ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือที่ใชเปน
คําถามในการสัมภาษณเชงิลกึ จะแบงออกเปน 4 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการโทรทัศน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวโดยแบงออกดังนี ้

สวนที่ 1 ความคดิเห็นเกีย่วกับรูปแบบของรายการ (Format) 
สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
สวนที่ 3 ความคดิเห็นเกีย่วกับลลีาการนําเสนอรายการ (Style) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจทีม่ีตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

การสรุปผลดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการทํางานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิตรายการ (Production) และขั้นหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงขั้นตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังนี ้

1. ขั้นตอนกอนการผลติ (Pre-Production) 

               ในขั้นตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึง

ขั้นตอนของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อ

นําไปสูขั้น ตอนของการผลิตงานตอไป ขั้นตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อวาง

โครงรางรายการคราวๆเพื่อเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในขั้นตอนของ

การประสานงานน้ันเปนไปดวยความรวดเร็ว และไดรับความรวมมือเปนอยางดี มีโอกาสเขาไปชมการ

ถายทํารายการเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางานกับมืออาชพีตัง้แตการคุยบท ฉาก ถายทําและอ่ืนๆ ทําให

ผูศึกษาไดรับความรูและวิธีการทํางานเพื่อนํามาใชสําหรับการเตรียมงานของตนเอง 

               2. ขั้นผลติรายการ (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการ เปนขั้นตอนของการถายทําสถานที่จริง สวนใหญจะเปน

การถายในสตูดิโอซึ่งกลองมีจํานวนไมพอจึงทําใหไดไมสามารถเก็บภาพบางมุมที่ตองการได และไม

คอยไดการสื่อสารกับทีมงานจึงทําใหมีปญหาดานภาพพอสมควร สวนการไปถายกิจกรรมนอกสถานที่ 

สำ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร ำแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหขอมูล ำการวิเคราะหขอมูล สำส นแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร นแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร ันาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจันาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร ัแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร กนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจกนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร กแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร หนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจหนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร หแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร อนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจอนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร อแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร สนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจสนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
แบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร สแบบสอบถามนั้นจะทําในเขตกรุงเทพมหานคร มนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจมนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจุดนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจดนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจกนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจกนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจลนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจลนาที โดยกลุมเปาหมายคือครอบครัวที่มีลูกวัยรุนและที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งการสํารวจ
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               3. ขั้นหลังผลติรายการ (Post-Production) 

ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนของการทําเทคนิคการตัดตอชิ้นงาน สรางสรรครายการใหดูนา

สน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึง

ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน 

ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

 
อภิปรายผล 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มคีวามสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับแนวโนมสถานการณครอบครัว

ปจจุบัน  

 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการเราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําใหรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการเราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําใหรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําใหรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําใหรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําใหรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
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2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 

                              รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

สรุปคาใชจาย สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

สรุปคาใชจาย 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

สรุปคาใชจาย สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท                          คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท                          คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท                         คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท    คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท                               รวม        4,700   บาท 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
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การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําใหรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการเราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปนครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปนครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปนครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 
3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงาน 

ซึ่งเมื่อมีการผลิตการผลติรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวออกมาเปนชิ้น 

งานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม 

และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชมรายการ  

สรุปคาใชจาย 

                         คาเดินทาง        600 บาท 

                         คาอาหาร       1,000   บาท 

                        คาอุปกรณ        2,500   บาท 

   คากระเชาของขวัญ    600  บาท 

                              รวม        4,700   บาท 

1. สถานการณครอบครัวในปจจุบัน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณครอบครัวใน
ปจจุบัน เมื่อเขาใจพ้ืนฐานรูปแบบโครงสราง ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย  

2. ปญหาวิกฤตครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปญหาวิกฤตครอบครัว ทําให
เราไดทราบถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อทราบแลวสามารถนํามาปรับใชในการ
ครอบครัวหรือแขกรับเชิญที่ประสบปญหาหรือผานสถานการณนั้นมาเลาประสบการณหรือรวมเปน
สวนหนึ่งในการณแนะนําแนวทางการแกปญหานั้นๆ 

3. แนวโนมสถานการณครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ส
สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

ส
สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน ส               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน ำ
ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

ำ
ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก ำสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน ำ               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน สำส
สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

ส
สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก ำสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

ส
สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน ส               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน ำ               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน ส               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน 
น

ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

น
ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก นสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน 
น

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน 
ั

สน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึง

ั
สน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึง

ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ ัตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ กตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ กตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก กสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก หตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ หตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก หสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
อสน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึงอสน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึง

ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ อตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
อ

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
สสน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึงสสน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึง

ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ สตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
ส

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
มสน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึงมสน ใจมากยิ่งขึ้น แตสําหรับผูศึกษาที่ทํารายการโทรทัศนประเภท Talk show มีบทสนทนาเยอะจึง

ตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ มตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
ม

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
ุ

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
ุ

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
ดตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ ดตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
ด

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก กตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ กตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก กสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก ลตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ ลตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก ลสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก าตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ าตองทําการแกไข บทขณะตัดตอใหกระชับเพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องที่ตองการสื่อไดสมบรูณและเหมาะ 

สมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก าสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก งสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก งสมที่สุด และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัยเวลามากเพราะฝกทําเปนครั้งแรก 
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4. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัวัยรุน 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 
เพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 

5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 
 
 2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้
ก็ตองขึ้นอยูกับมุมมอง และทัศนคติของแตละบุคคลดวยวา จะสนใจ และใสใจกับคุณคาของสิ่งใกลตัว
มากเพียงใด  
 

 

คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและคนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและคนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ

ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุกของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและคนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
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และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงคพึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก

และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความและทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความและทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค

รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความและทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค

รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค

รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงคพึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค

รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความและทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงคพึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค

ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ

ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ

ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา

และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ

ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ

ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 

อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
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ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดยรายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน

ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน

ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําใหภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน

ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดยรายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดยรายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดยรายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนอุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอาในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความและทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค

คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้
ก็ตองขึ้นอยูกับมุมมอง และทัศนคติของแตละบุคคลดวยวา จะสนใจ และใสใจกับคุณคาของสิ่งใกลตัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก

ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีในรายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลักครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน

ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย

จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดยรายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดยรายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
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ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ

ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ

ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและคนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและคนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได

คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและคนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได

คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได

คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้

ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อไดที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้

ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 

อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 

พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ

พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้
ก็ตองขึ้นอยูกับมุมมอง และทัศนคติของแตละบุคคลดวยวา จะสนใจ และใสใจกับคุณคาของสิ่งใกลตัว

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา เปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะมีครอบครัว หากเกิดความสัมพันธที่ไมดีระหวางสามีภริยาจะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาจึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

6. การสรางสัมพันธทีด่ีในครอบครัว 
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว

รายการ “Happy Family Plus” มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํารายการ หากขาดแนวคิดนี้ไปแลวจะทําใหการจับหลัก
ในการแกปญหาในรายการอยางมากขึ้น 

2. อภปิรายผลการดําเนินงาน 
จากการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 

รายการ “Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน โดย
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ
ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้งสามแลว ก็พบปญหา และ
อุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคน
ในครอบครัวออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ Happy Family Plus และไดนําเอา
รายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 5 คน รับชมรายการ 
และทําการประเมินประสิทธิผลของชิน้งาน โดยสัมภาษณเชิงลกึ ซึ่งผลที่ไดรับเปนไปดวยดีไดรับความ
พึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ที่ผูศึกษาตั้งไวเปนวัตถุประสงค
ของการศึกษาและผลติชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ ความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องที่อยูใกลตวักับทุก
คนมาก แตหลายคนไมคอยมีเวลาและไมคอยใสใจคนในครอบครัว จึงทําใหความสุขความสัมพันธและ
ความเขาใจของคนในครอบครัวลดนอยลง เมื่อผูศึกษาตัง้วัตถปุระสงคใหตระหนักถึงการความสัมพันธ
ที่ดีของคนในครอบครัว เพื่อใหทุกคนในครอบครัว ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได
รับชมรายการสาร Happy Family Plus แลวไดตระหนักถึงของความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว 
หรือหันมาใสใจคนในครอบครัวใหมากขึ้น ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตทั้งนี้
ก็ตองขึ้นอยูกับมุมมอง และทัศนคติของแตละบุคคลดวยวา จะสนใจ และใสใจกับคุณคาของสิ่งใกลตัว

ส
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ำและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ำและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 
5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ำ5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวำการศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัวสำส นและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน นและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 
5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  น5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ัเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากัเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก

และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ัและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน กเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากกเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน กและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 

5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  ก5. ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  
หเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากหเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก

และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน หและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน อเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากอเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน อและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน สเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากสเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน สและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน มเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากมเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน มและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ุและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ุและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ดเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากดเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ดและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน กเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากกเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
และหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน กและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ลเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมากลเพราะวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอและมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงจําเปนตองทําความเขาเปนอยางมาก
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การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
า

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
งและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน งและหากไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาได จึงจําเปนตองทําการศึกษาในทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว
ง

การศึกษาและการผลิตรายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว



63 

 

ปญหาและอปุสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

               แบงออกเปน 3 สวน ดงันี ้

               1. ขั้นตอนกอนการผลติรายการ 

1.1 เนื่องจากเลือกหัวขอในการศกึษามีความหลากหลายทางขอมูลสูงทําใหตองมีการ

เลือกประเด็นนําเสนอในเรื่องๆหนึ่งที่มีขอมูลที่นาสนใจและเขากับยุคปจจุบัน 

1.2 การหาแขกรับเชิญที่เรื่องราวมคีวามนาสนใจพอที่จะดึงดดูความสนใจผูชมได 

               2. ขั้นตอนการผลติรายการ 

2.1 เกิดความผดิพลาดในการสื่อสารกับชางกลองทําใหภาพที่ไดไมสมบูรณ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

 
ขอเสนอะแนะ 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
 

นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
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2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

2.1 เกิดความผดิพลาดในการสื่อสารกับชางกลองทําใหภาพที่ไดไมสมบูรณ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 

1.2 การหาแขกรับเชิญที่เรื่องราวมคีวามนาสนใจพอที่จะดึงดดูความสนใจผูชมได 1.2 การหาแขกรับเชิญที่เรื่องราวมคีวามนาสนใจพอที่จะดึงดดูความสนใจผูชมได 

2.1 เกิดความผดิพลาดในการสื่อสารกับชางกลองทําใหภาพที่ไดไมสมบูรณ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

2.1 เกิดความผดิพลาดในการสื่อสารกับชางกลองทําใหภาพที่ไดไมสมบูรณ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ                3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 

2.1 เกิดความผดิพลาดในการสื่อสารกับชางกลองทําใหภาพที่ไดไมสมบูรณ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 

2.1 เกิดความผดิพลาดในการสื่อสารกับชางกลองทําใหภาพที่ไดไมสมบูรณ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 2.2 ตอนถายในสตดูิโอกลองมีจํานวนไมพอทําใหไมไดภาพทีต่องการ 

               3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ                3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ                3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ                3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ                3. ขั้นตอนหลังการผลติรายการ 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 

3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 3.1 ตัดตอไมคอยเปนจึงทําใหการตดัตอลาชา 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง

ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ ในการผลิตโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว รายการ 
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 

“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง“Happy Family Plus” นั้น ผูศึกษามีความคดิเห็นวา เนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการมีมากจึง
ตัดสวนนั้นออก ตอไปอาจมีการเกริ่นถึงประเด็นปญหาใหชัดเจนมากขึ้น และคัดเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม และทําสคริปใหรัดกุมมากขึ้น 
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ภาค
บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

ภาคผนวก ก 
บบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

สำสำส นกัหอสมุดกลาง
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แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการเสริมสรางความเขาใจกัน

และความสัมพันธที่ดีในครอบครัวเพื่อนําขอมูลที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามไปจัดทํารายการโทรทัศน

ใหตรงตามความตองการและเสริมสรางความเขาใจกันและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว จึงขอความ

รวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 

สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

 

กรุณาเขยีนเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   

  ชาย    หญิง 

1.2 อายุ    

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

1.3 ระดับการศกึษา  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

1.5 สถานภาพ  

  โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

 

 

 

 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  โสด     สมรส    หยาราง  

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

1.5 สถานภาพ  1.5 สถานภาพ  1.5 สถานภาพ  1.5 สถานภาพ  

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย  

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

1.3 ระดับการศกึษา  1.3 ระดับการศกึษา  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ชาย    หญิง   ชาย    หญิง   ชาย    หญิง 

1.2 อายุ    

  ชาย    หญิง 

1.2 อายุ    

  ชาย    หญิง   ชาย    หญิง   ชาย    หญิง 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ชาย    หญิง 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

กรุณาเขยีนเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน กรุณาเขยีนเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

กรุณาเขยีนเครื่องหมาย 

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   

  ชาย    หญิง   ชาย    หญิง 

1.2 อายุ    

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

กรุณาเขยีนเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

 ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน กรุณาเขยีนเครื่องหมาย 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ชาย    หญิง 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  ชาย    หญิง   ชาย    หญิง 

1.2 อายุ    

  ชาย    หญิง 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป    ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป   31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

1.3 ระดับการศกึษา  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

1.3 ระดับการศกึษา  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส.   ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท   เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา    ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

1.5 สถานภาพ  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

  โสด     สมรส    หยาราง  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................   อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

1.5 สถานภาพ  

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

  โสด     สมรส    หยาราง    โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย    แยกกนัอยู   หมาย  

  ชาย    หญิง 

  โสด     สมรส    หยาราง  

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

1.5 สถานภาพ  

  โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกีย่วกบัความสมัพันธภายในครอบครัว  

สวนที่ 4  ความตองการเกีย่วกับรูปแบบรายการโทรทศัน 

กรุณาเขยีนเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความทีต่รงกบัลักษณะของทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   

  ชาย    หญิง 

1.2 อายุ    

  ต่ํากวา 10 ป   10 - 20 ป   21 - 30 ป  

  31 - 40 ป    41 - 50 ป   51- 60ป   61 ปขึ้นไป 

1.3 ระดับการศกึษา  

  ประถมศกึษา    มัธยมศกึษา    ปวช./ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

  เกษตรกร   ทําธุรกิจสวนตัว    รับจาง    พนกังานบริษัท 

  ขาราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศกึษา  

  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

1.5 สถานภาพ  

  โสด     สมรส    หยาราง  

  แยกกนัอยู   หมาย  

ส
สวน ประกอบดวย 

ส
สวน ประกอบดวย ำ
รวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 

ำ
รวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 

สวน ประกอบดวย ำสวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม ำสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม สำส
สวน ประกอบดวย 

ส
สวน ประกอบดวย ำสวน ประกอบดวย 

ส
สวน ประกอบดวย น
รวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 

น
รวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 

สวน ประกอบดวย นสวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 
น

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 
ัรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ัรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 กรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 กรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 หรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 หรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 อรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 อรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 สรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 สรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 มรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 มรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ุดรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ดรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 กรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 กรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ลรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ลรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ารวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ารวมมือใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลที่ตรงตามความจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 

ง
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน 

2.1 ทานรับชมโทรทศัน ในชวงวันใดมากที่สดุ 

   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน 

2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

2.3 รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

 

 

 

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  อื่นๆ    อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  อื่นๆ    อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง   7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง   7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ   รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ   รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  อื่นๆ  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ   รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้   รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร   รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว   อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง    นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง   7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว     พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย   ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร    ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว    เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  หยาราง      ไมเขาใจกัน      หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ...............................................................   ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม   ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

รูปแบบของรายการโทรทศันใดทีท่านรับชมบอย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  รายการเพลง     รายการสนทนา    รายการสัมภาษณ 

  รายการสารคด ี     รายการตอบปญหา    รายการวาไรตี้ 

  รายการนิตยสารทางอากาศ   รายการขาว     รายการละคร 

สวนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว 

3.1 ทานอาศยัอยูกบัครอบครัวหรือไม 

  อาศยัอยูกับครอบครัว   ไมไดอาศยัอยูกบัครอบครัว 

3.1 ทานมีเวลาอยูกบัครอบครัวของทานวันละกี่ชั่วโมง 

  นอยกวา 2 ชั่วโมง   2 - 4 ชั่วโมง    5 - 6 ชั่วโมง  

  7 - 8 ชั่วโมง     มากกวา 8 ชั่วโมง 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานทํารวมกับครอบครัวเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  พูดคยุกัน    ดูโทรทัศน/ฟงวิทย ุ   ทานขาว   

  ปลูกตนไมแตงสวน   เลีย้งสตัว    เลนกฬีาออกกําลังกาย 

  ทองเทีย่วตางจังหวัด   ช็อปปง    ทํางานบาน/อาหาร  

  อื่นๆ  

3.4 ทานคดิวาปญหาครอบครัวปญหาใดที่พบไดบอยทีส่ดุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เดก็และผูสูงอายถุูกทอดทิ้ง    ความรุนแรงในครอบครัว  

  หยาราง      ไมเขาใจกัน    

  ไมมีเวลาใหกัน     ไมสนใจคนรอบขางตดิ social network, เกม 

  ไมรับฟงความคดิเห็นกัน    อื่นๆ............................................................... 

ส
  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

ส
  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ส  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 
ส
  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

ำ
2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

ำ
2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ำ  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ำ  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  สำส
  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

ส
  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ำ  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

ส
  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ส  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ำ  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ส  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  
น

2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

น
2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  น  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  
น

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  
ั

   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน 

ั
   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน 

2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ ั2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ ก2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ ก2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ก  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ห2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ ห2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ห  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
อ   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน อ   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน 

2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ อ2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
อ

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ส   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน ส   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน 

2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ ส2.2 ทานรับชมโทรทศันในชวงเวลาใดมากทีส่ดุ 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ส

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ม   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน ม   วันจันทร - ศกุร      วันเสาร-อาทิตย    ทุกวัน 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ม

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ุ

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ุ

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ด

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  
ด

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ก  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ก  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ล  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ล  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  า  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  า  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  
า

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ง  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  ง  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  ง  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  
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3.5 ทานคดิวาสาเหตุใดที่ทําใหเกดิปญหาครอบครัวในสังคมปจจุบัน  

  ภาวะเศรษฐกิจ  

  ความไมเขาใจกันในครอบครัว 

  การมีครอบครัวขณะยังไมพรอม 

  ยาเสพตดิ 

  สมาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 

  อื่นๆ 

3.6 ทานคดิวาปจจัยใดที่เปนรากฐานที่นํามาสูการสรางความสัมพันธทีด่ีในครอบครัวมากทีส่ดุ 

  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

  เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

 

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  

  00.01 – 03.00 น.   03.01 – 06.00 น. 

 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.    06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.    06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  อื่นๆ...............................................   อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  อื่นๆ...............................................   อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

  อื่นๆ...............................................   อื่นๆ...............................................   อื่นๆ............................................... 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ...............................................   อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ...............................................   อื่นๆ............................................... 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up   กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up   กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up   กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up   กลมกิ๊ก     Light House   family business open up   กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up   กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  เคย    ไมเคย 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

  เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

  เคย    ไมเคย   เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan   ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส   ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส   ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส   ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส   ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน   สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน   สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ   สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 

 ทานคดิวาปจจัยใดที่เปนรากฐานที่นํามาสูการสรางความสัมพันธทีด่ีในครอบครัวมากทีส่ดุ  ทานคดิวาปจจัยใดที่เปนรากฐานที่นํามาสูการสรางความสัมพันธทีด่ีในครอบครัวมากทีส่ดุ 

  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 

 ทานคดิวาปจจัยใดที่เปนรากฐานที่นํามาสูการสรางความสัมพันธทีด่ีในครอบครัวมากทีส่ดุ 

  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ   สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว   สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 

  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร   สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

าชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 
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  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ   สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 

  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
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  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
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  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
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  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
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สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 
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4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

  เคย    ไมเคย   เคย    ไมเคย   เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 
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  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 
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  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน   หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  

 ทานคดิวาปจจัยใดที่เปนรากฐานที่นํามาสูการสรางความสัมพันธทีด่ีในครอบครัวมากทีส่ดุ 
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  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 
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  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
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  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
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4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ   นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป   นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

าชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 

 ทานคดิวาปจจัยใดที่เปนรากฐานที่นํามาสูการสรางความสัมพันธทีด่ีในครอบครัวมากทีส่ดุ 

  สมาชิกทกุคนปฎบิตัตินตามบทบาทหนาทีแ่ละภาระท่ีรับผดิชอบ 
  สรางโอกาสพบปะ สนทนา ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจกัน 
  สมาชิกทกุคนมีสวนรวมรับรูและตดัสินใจเรื่องราวตางๆของครอบครัว 
  ผูมีอายุนอยควรใหความเคารพแกผูอาวุโส 
  สมาชิกทกุคนใหความชวยเหลอืกัน และปฎบิตัติอกันอยางเปนมติร 

สวนที4่ ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศนมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวั 

4.1 ทานเคยชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครวัหรือไม 

  เคย    ไมเคย 

4.2 ทานเคยรับชมรายการโทรทศันท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวรายการใดบาง 

  ครอบครัวเดยีวกัน   หลงัคาเดยีวกัน   Happy family  plan 

  กลมกิ๊ก     Light House   family business open up 

  หัวใจใกลกัน    ครอบครัวระทึกลาน   เปดความคิด ธุรกิจสองรุน 

  อื่นๆ............................................... 

4.3 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวมีความนาสนใจเพียงใด 

  นอย    ปานกลาง   มาก    มากทีส่ดุ 

4.4 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีความยาวเทาไร 

  นอยกวา 10 นาท ี    10 - 20 นาท ี   30 - 40 นาที   40 นาทขีึ้นไป 

4.5 ทานคดิวารายการโทรทัศนท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรออกอากาศชวงเวลาใด 

  06.01 - 09.00 น.   9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น.  

  15.01 - 18.00 น.   18.01 - 21.00 น.   21.01 – 00.00 น.  

ส
  ยาเสพตดิ 

ส
  ยาเสพตดิ 

ส  สมส  สม  สมส  สมาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ สาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 

  อื่นๆ 
ส
  อื่นๆ 

ำำ
  การม

ำ
  การม

  ยาเสพตดิ ำ  ยาเสพตดิ ำ  สมำ  สมาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ ำาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ สำส
  ยาเสพตดิ 

ส
  ยาเสพตดิ ำ  ยาเสพตดิ 

ส
  ยาเสพตดิ 

สำส  สมส  สมำ  สมส  สมาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ สาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ ำาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ สาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 
นน

คีรอบครัวขณะยังไมพรอม 

น
คีรอบครัวขณะยังไมพรอม 

  ยาเสพตดิ น  ยาเสพตดิ น
าชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 
น

าชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 
ัััคีรอบครัวขณะยังไมพรอม ัคีรอบครัวขณะยังไมพรอม กกคีรอบครัวขณะยังไมพรอม กคีรอบครัวขณะยังไมพรอม หหคีรอบครัวขณะยังไมพรอม หคีรอบครัวขณะยังไมพรอม อออคีรอบครัวขณะยังไมพรอม อคีรอบครัวขณะยังไมพรอม คีรอบครัวขณะยังไมพรอม อคีรอบครัวขณะยังไมพรอม สมุดกลาา

าชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 
า

าชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ งงาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ งาชิกในครอบครัวไมปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่องตนตามภาระที่รับผิดชอบ 
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4.6 ทานคดิวารายการโทรทศันท่ีมเีนื้อหาเกีย่วกบัครอบครัวควรมีเนื้อหาแบบใด 

  เนนแงคดิสาระประโยชน เพื่อใหไดรับความรู และแนวทางการปฏิบตัิจากผูเชีย่วชาญ  

  เนนความบันเทิง เพื่อความสนุกสนาน 

  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ

นําเสนอแบบใด (ตอบไดมาก 1 ขอ) 

  การสมัภาษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง  

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

ขึ้นในครอบครัว 

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 
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  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง   การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง   การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง   การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 
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  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว   การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสมัภาษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง  

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว   การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว   การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข   การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การสมัภาษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง  

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การสมัภาษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง  

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว   การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด     การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   
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  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 

4.9 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

  การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง   การทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัวตัวอยาง 
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  การสมัภาษณพดูคยุกบัครอบครัวตัวอยาง  

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 

  การตอบปญหาตางๆในการเลีย้งลูกและความสมัพันธของคนในครอบครัว 

  การสอบถามความคดิเหน็ของคนสวนใหญในเรือ่งของพฤติกรรม ทัศนคติ ความขัดแยงที่เกิด   

  การพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลเอาใจใสคนในครอบครัว และใชชีวิตครอบครัวใหเปนสุข 

  การสัมภาษณพดูคยุกบัจิตแพทย/ผูเชีย่วชาญ ดานวัยรุนและครอบครัว 
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ม  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน ม  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ
ม

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ
ุ

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ
ุ

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ
ด  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน ด  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ
ด

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการก  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน ก  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการก 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการล  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน ล  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการล 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการา  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน า  เนนท้ังแงคดิสาระประโยชนและความบันเทงิ เพือ่ใหไดรับความรูและความสนกุสนาน 

 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการา 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการง 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการง 4.7 หากมีการการนําเสนอเนื้อหารายการโทรทัศนสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรมีการ
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

 

 

รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ผนวก ข ผนวก ข ภาค
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ผนวก ข 
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ผนวก ข ภาค
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ภาคผนวก ข 
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ผนวก ข 
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ภาค
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ภาคผนวก ข 
รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา ตารางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา รางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงเวลานัดหมายในการถายทํา 

สำสำส นกัหอสมุดกลาง



73 

 

วันที่ 30/10/2556 

สถานที่ คณะ ICT  บางรัก ชั้น8 สตูดิโอ2 

ตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 

ลําดบั เวลา รายการ หมายเหต ุ

1 8.00น. นัดกอง เจ,ตอม,เดม,ปาลม,นอง

หมาว 

2 8.15น.-12.00น. จัดสตดูิโอ  

3 10.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

4 11.00น. กินขาว  

5 11.00น. พิธีกร  แตงหนา 

6 12.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

7 13.00น. ถาย  

8 14.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

เครื่อง 

 

9 16.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

 

 

 

 

วันที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ลําดบั เวลา รายการ หมายเหต ุ

1 9.00 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

ตอง,แม,นองหมาว 

2 9.10 เริ่มถายกิจกรรม  

3 11.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม 

 

4 11.30 กลับบาน  

 
 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา ตอง,แม,นองหมาว 0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

0 เริ่มถายกิจกรรม  

กิจกรรม กิจกรรม 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

รายการ รายการ ลําดบั เวลา รายการ รายการ 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

ลําดบั เวลา 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

รายการ 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ลําดบั เวลา หมายเหต ุ

ตอง,แม,นองหมาว 

0 เริ่มถายกิจกรรม  

ลําดบั เวลา หมายเหต ุลําดบั เวลา 

ตอง,แม,นองหมาว 1 9.0

0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  2 9.10 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม 

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม กิจกรรม 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม กิจกรรม 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ตอง,แม,นองหมาว 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา ตอง,แม,นองหมาว 

หมายเหต ุหมายเหต ุ

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ที่ 23/11/2556 ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ที่ 23/11/2556 ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

เครื่อง เครื่อง 

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

3.00น. ถาย 3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

3.00น. ถาย 3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

เครื่อง 

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

เครื่อง 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

3.00น. ถาย 

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  แตงหนา 

1.00น. กินขาว 1.00น. กินขาว 1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

.15น.-12.00น. จัดสตดูิโอ  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

1.00น. กินขาว 

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

1.00น. กินขาว 

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

.15น.-12.00น. จัดสตดูิโอ  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  

.15น.-12.00น. จัดสตดูิโอ  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

แตงหนา แตงหนา 

1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

2 9.1

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

.15น.-12.00น. จัดสตดูิโอ  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  

1.00น. กินขาว 

แตงหนา 1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

1.00น. พิธีกร  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

เครื่อง 

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

3.00น. ถาย 3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

เครื่อง 

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

เครื่อง 

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ที่ 23/11/2556 ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ที่ 23/11/2556 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

หมายเหต ุ

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา ตอง,แม,นองหมาว 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ลําดบั เวลา 

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

รายการ ลําดบั เวลา 

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

รายการ รายการ ลําดบั เวลา หมายเหต ุรายการ ลําดบั เวลา 

1 9.00 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

ตอง,แม,นองหมาว 0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

ตอง,แม,นองหมาว 

0 เริ่มถายกิจกรรม  

0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา0 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

1 9.0

0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

0 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

0 เริ่มถายกิจกรรม  0 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม 

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม 

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

หมายเหต ุ

ตอง,แม,นองหมาว 

0 เริ่มถายกิจกรรม  

ลําดบั เวลา 

1 9.00 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

2 9.10 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม 

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

.15น.-12.00น. จัดสตดูิโอ  

0.30 แขกรับเชญิ กินขาว+แตงหนาทําผม 

1.00น. กินขาว 

1.00น. พิธีกร  แตงหนา 

2.00น. บรีฟแขก+พิธีกร  

3.00น. ถาย 

4.30น. เก็บของ+โหลดไฟลดลง

เครื่อง 

6.30น. ไปๆ กลบับานกลับชอง  

ที่ 23/11/2556 

สถานที่ มูลนิธิอาสาสมัคร  

ตารางที5่-2 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา กิจกรรมแมลูกทํารวมกัน 

ลําดบั เวลา รายการ หมายเหต ุ

1 9.00 นัดกอง+ลงทะเบยีนทํา

กิจกรรม 

ตอง,แม,นองหมาว 

2 9.10 เริ่มถายกิจกรรม  

.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา.00 ถายเปด+ความรูสึกในการทํา

กิจกรรม 

ส1 8ส1 8สสสสสำ
ลําดบั เวลา 

ำ
ลําดบั เวลา 

ำ1 8ำ1 8.00น. นัดกอง ำ.00น. นัดกอง ำำำำสำส1 8ส1 8ำ1 8ส1 8สำส นลําดบั เวลา นลําดบั เวลา 

.00น. นัดกอง น.00น. นัดกอง นัลําดบั เวลา ัลําดบั เวลา กัลําดบั เวลา กลําดบั เวลา 

.00น. นัดกอง ก.00น. นัดกอง กหหหหห.00น. นัดกอง ห.00น. นัดกอง หหหหอ
ตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ อตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ ออสตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ สตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 

รายการ สรายการ สสมตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ มตารางที5่-1 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณแขกรับเชิญ 

รายการ มรายการ มมุดดดกเจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองกเจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองกลหมายเหต ุลหมายเหต ุ

เจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองลเจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองลาหมายเหต ุาหมายเหต ุ

เจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองาเจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองางเจ,ตอม,เดม,ปาลม,นองงเจ,ตอม,เดม,ปาลม,นอง
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วันที่ 26/11/2556 

สถานที่ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

ตารางที5่-3 ตารางแสดง เวลาในการถายทําถายทํา สัมภาษณนักจิตวิทยา 

ลําดบั เวลา รายการ หมายเหต ุ

1 10.00 นัดกอง เจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา 

2 10.20 ถายสมัภาษณ  

3 11.00 เลิกกอง  

 
 

 

 

  

0 ถายสมัภาษณ 0 ถายสมัภาษณ ส1 10.0ส1 10.0

2 10.2ส2 10.2สสสำ
ลําดบั เวลา 

ำ
ลําดบั เวลา 

ำ1 10.0ำ1 10.0ำำำำ2 10.2ำ2 10.2ำำำำสำส1 10.0ส1 10.0ำ1 10.0ส1 10.0

2 10.2ส2 10.2ำ2 10.2ส2 10.2สำส นลําดบั เวลา นลําดบั เวลา 

1 10.0น1 10.00 นัดกอง น0 นัดกอง นนนัลําดบั เวลา ัลําดบั เวลา กัลําดบั เวลา กลําดบั เวลา 

0 นัดกอง ก0 นัดกอง กหหหหห0 นัดกอง ห0 นัดกอง หหหหอออสสสมรายการ มรายการ มมุดรายการ ดรายการ ดดกกลลเจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา ลเจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา ลลลลาเจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา าเจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา าาางเจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา งเจ,นองหมาว,นักจิตวิทยา งง
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