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การศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมในการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมการใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุน และการใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุน   

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงกลุมตัวอยางการ ศึกษาครั้งนี้ 
คือ ประชากรอายุระหวาง 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชบริการอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน ดวยการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ
นาจะเปน (Non-Probability Sampling) ใชการสุมตัวอยางแบบผสมผสาน (Mixed-Method 
Sampling) สวนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สําหรับ
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบาย
ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ปจจัยท่ี
สงผลตอการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี และการใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  สวนการทดสอบสมมติฐานนั้น วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงก็คือ การ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ
ของตัวแปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 15-18 ป จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษา และมีรายไดสวนตัวตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท   
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ในสวนของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เขาใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีจํานวนมากกวา 10 ครั้งตอวัน โดยใชบริการมากกวา 
1 ชั่วโมงตอวัน ในชวงเวลา 17.01-00.00 น. และใชบริการท่ีบานมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานศึกษา
หรือท่ีทํางาน  

ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานฟงกชั่นการใชงาน และปจจัยดานสังคม มีอิทธิพลตอการเกิดคานิยมการเลือกใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
มากท่ีสุด คือ ปจจัยดานฟงกชั่นการใชงาน เรื่องของการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร 
รองลงมาคือ ปจจัยดานฟงกชั่นการใชงาน เรื่องของการถายรูป  ขณะท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิด
คานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีนอยท่ีสุด คือ ปจจัยดานสังคม เรื่องของการเลียนแบบบุคคลท่ีมี
ชื่อเสียง 

ภาพรวมของการใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา กลุมตัวอยางมี
การใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระดับใชบางไมใชบาง โดยบริการ
อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีกลุมตัวอยางมีการเขาใชบริการเปนประจํา คือ สังคมออนไลน 
ในขณะท่ีบริการตรวจผลสลากกินแบงรัฐบาลนั้น เปนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพท เคลื่อนท่ีท่ีกลุม
ตัวอยางไมเคยใชบริการเลย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ
วัยรุน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานฟงกชั่นการใชงาน และปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธ
กับการใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ผลการทดสอบพบวา ปจจัยท้ัง 3 ดาน 
มีความสัมพันธกับการใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
 
คําสําคัญ  คานิยม  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  วัยรุน  อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

แนวโนมการใชงานอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยเฉพาะสมารทโฟนเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด
ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile 
Application) และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพทจากคายผูผลิตโทรศัพท  ทําใหผูใชอุปกรณ
เคลื่อนท่ีมีแนวโนมใชโปรแกรมตางๆ เพ่ือตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ไดแก ทําธุรกรรม
ทางการเงิน เชื่อมตอและสืบคนขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ชมภาพยนตร ฟงเพลง  หรือแมแต
การเลนเกม ซ่ึงมีท้ังออนไลนและออฟไลน (สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล, 2554) ปรัธนา   ลีลพนัง ผูชวย
กรรมการผูอํานวยการสวนงานบริการเสริม บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (เอไอเอส) ระบุ
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วาอัตราเติบโตของการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได (Internet Mobile) 
เพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ  เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีนิยมใชงานเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานเครือขาย
โทรศัพทมือถือ ท้ังท่ีเชื่อมตอโดยตรงผานมือถือและอุปกรณตางๆ เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต และ
สวนท่ีเชื่อมตอผานโนตบุคอยางแอรการด (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2553) สาเหตุท่ี
โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet Mobile) นั้นเปนท่ีสนใจกันอยางมาก 
เพราะอินเทอรเน็ตในปจจุบันแทบจะกลายเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางหนึ่ง จึงกลายเปน
โอกาสท่ีโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจะเติบโต กลายเปนทางเลือกท่ีสําคัญใน
การใชงานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้การเขามาของ iPhone และ Blackberry ไดทําให
โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ดวยความสะดวกในการใช
งานและแอพพลิเคชั่นท่ีเพ่ิมเขามา ทําใหเกิดกระแสความนิยมจนมีผูใชงานเพ่ิมข้ึนไปดวย (สืบคนจาก 
http://y31.wikidot.com/5320221035)  

ในชวงหนึ่งปมานี้ จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตข้ึนเรื่อยๆ สถิติในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 - เดือนเมษายน พ.ศ.2555 จํานวน
ผูใชเพ่ิมข้ึนมากกวา 600,000 คน (www.mobilethai.net, 2555) โดยเพ่ิมมากข้ึนในเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2554 ในชวงของการรับขาวสารอุทกภัย และเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

ในปจจุบันจากการท่ีการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Internet) ไดเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึนอาจเปนผลมาจากมีการใชงานสมารทโฟนมากข้ึน ยกตัวอยางเชน 
iPhone หรือ Blackberry ไดทําใหการเติบโตของการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี เกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว ดวยความสะดวกในการใชงานและแอพพลิเคชั่น (Application) ท่ีเพ่ิมเขามา  และ
กระแสความนิยมก็ไดทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Internet) เพ่ิมข้ึน
ไปดวย  ซ่ึงแนวโนมการเติบโตนั้นมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากสามารถใชงานใน
สถานท่ีท่ียังไมไดมีการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตแบบมีสายได  โดยไมตองมีคาใชจายสูงจากการวาง
โครงสรางระบบ (Infrastructure) ใหม สวนในเรื่องของแอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile 
Application) นั้นก็ไดมีการพัฒนาออกมาตอบสนองการใชงานอยางตอเนื่องท้ังในระบบปฏิบัติการ 
iOS ของ Apple, BlackberryOS และ Android  ไมวาจะเปน เกม การแชท หรือการแชรรูปภาพบน
เครือขายสังคมออนไลน (Social network) รวมถึงการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี
หรือ Mobile-Banking และยังมีโปรแกรมเพ่ิมฟงกชั่นการทํางานตางๆใหโทรศัพทมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงในอนาคตการประมวลผลของโปรแกรมตางๆเหลานี้ อาจใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีเขาไปประมวลผลแบบ Cloud Computing ทําใหแนวโนมการใชอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในอนาคตสูงข้ึน (สืบคนจาก http://mba2010. wikidot.com/5210211024) 

ในชวงระยะเวลาไมก่ีป โทรศัพทเคลื่อนท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากมาย บางคน
เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากท่ีเคยติดคอมพิวเตอร เคยอานหนังสือ เคยมีไลฟสไตลท่ีชื่นชอบของตัวเอง
มากมาย ไปใชเวลาอยูกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีแทน โดยเฉพาะสมารทโฟนท้ังหลายท่ีเขาไปละลาย
พฤติกรรมเดิมๆ และสรางคานิยมใหกับผูคนข้ึนมาใหม  เด็กและเยาวชนรุนใหมจึงเติบโตข้ึนมาใน
สังคมท่ีเต็มไปดวยการสื่อสารผานเทคโนโลยีเหลานี้ และเด็กสวนใหญก็เรียกรองท่ีจะมีโทรศัพทเคลื่อน
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รุนใหมๆท่ีทันสมัย (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2554) ปรากฏการณเด็กยุคใหมกับสื่อและเทคโนโลยี จึง
เปนปรากฏการณท่ีนาจับตามองอยางยิ่งในระยะเวลา 3-4 ปท่ีผานมา ซ่ึงขอมูลของโครงการ Child 
Watch พบแนวโนมท่ีชัดเจนของการท่ีสื่อตางๆเขามาครอบครองพ้ืนท่ีในชีวิตเด็กไทยมากข้ึน       
เด็กและเยาวชนในปจจุบันไดรับเอาสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเปนปจจัยท่ี 5 ของชีวิต และมี
แนวโนมเ พ่ิมสูง ข้ึนทุกปไมวาจะเปนโทรศัพท เคลื่อนท่ีหรือคอมพิวเตอร  (สืบคนจาก 
http://www.childwatchthai.org/issues.php) 

พฤติกรรมของวัยรุนไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากไดถูกนํามาวิพากษวิจารณอยู
บอยครั้ง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย แตปจจัยท่ีถือวามีอิทธิพลอยางสูงตอพฤติกรรมของวัยรุน  
คือ เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีไดรับความนิยมจนแทบจะกลายเปนสิ่งเสพติดของคนยุคนี้ไปแลว 
เพราะมีการพัฒนารุนใหมๆท่ีมีหลากหลายฟงกชั่นตอบสนองไดทุกความตองการ  ไมวาจะฟงเพลง 
ถายรูป เลนเน็ต หรือแชท จึงทําใหมีการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีกันในทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงก็อาจสงผล
กระทบใหเด็กปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยากข้ึน เพราะมีโลกสวนตัวบนโลกออนไลนมากกวา  โรคภัยไข
เจ็บถามหา เชน นิ้วล็อค ปวดคอ สายตามีปญหา ฯลฯ มีการแยกตัวออกจากสังคม เพราะพ่ึงพา
เทคโนโลยีอยางเดียว โดยเชื่อวาตนเองอยูไดโดยไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน รวมท้ังขาดการปฏิสัมพันธกับ
ครอบครัวหรือคนรอบขางเพราะมัวแตสนใจโทรศัพทเคลื่อนท่ีนั่นเอง (ธัญญลักษณ พิณเสนาะ, 2553)  

คานิยมทางวัตถุท่ีแพรระบาดอยูในหมูวัยรุนไทยในปจจุบันสงผลใหวัยรุนตองใชจายเงินไปกับ
การหาของใชและเครื่องแตงกายเพ่ือใหทันกับกระแสความนิยม (Trend) ในเรื่องตางๆ 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีนับเปนอีกหนึ่งอยางท่ีวัยรุนในปจจุบันเกาะติดกระแสความนิยม ไมวาจะเปน
รูปแบบ ความทันสมัย หรือฟงกชั่นการใชงาน (ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552) นั่นเปน
เพราะวาวัยรุนเปนวัยท่ีมีความตองการเปนพิเศษท่ีจะไดรับการยกยอง ยอมรับ จากผูใหญ โดยเฉพาะ
กลุมเพ่ือน ท่ีสําคัญคือเปนวัยท่ีกําลังคนหาเอกลักษณแหงตน วัยรุนจึงเปนกลุมท่ีมีคานิยมบริโภคนิยม 
(จิรภัทร ขําญาติ, 2549) ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมของการเลือกใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุนไทยในปจจุบันวาเปนปจจัยใด และคานิยมเหลานั้นสงผลใหเกิดการใช
ประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุนอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุน 
2. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของวัยรุน 

 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดใชรูปแบบ
การศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากร
อายุระหวาง 15-25 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยใช
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กลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน ดวยการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-
Probability Sampling) ใชการสุมตัวอยางแบบผสมผสาน (Mixed- Method Sampling) ซ่ึงมี
ข้ันตอนการสุมตัวอยางคือ ในข้ันแรก ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 15-25 ป ท่ีอาศัยอยู ในเขตกรุงเทพมหานครและมี
โทรศัพทเคลื่อนท่ีใชงาน  หลังจากนั้นจึงสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูลตาม
สถานท่ีตางๆ ภายในบริเวณสยามสแควร ไดแก สถาบันกวดวิชา ลานกิจกรรม หางสรรพสินคา และ
รานอาหาร   
 ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สําหรับ
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เ พ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ มตัวอย าง  พฤติกรรมการใช อิน เทอร เน็ตผ าน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี และการใช
ประโยชนบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี  สวนการทดสอบสมมติฐานนั้น วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงก็คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
 วัยรุนมีการเขาใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีจํานวนมากกวา 10 ครั้งตอวันและสวน
ใหญมีการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีมากกวา 1 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ขัตติยาณี ประเทืองศิลป (2554) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือและความพึงพอใจตอ
บริการเสริมของผูใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟน พบวา ความถ่ีในการเขาใชบริการเสริมโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟนโดยเฉลี่ยคือ 14 ครั้งตอวัน และมีการเขาใชบริการเสริมโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดย
เฉลี่ย 3 ชั่วโมงตอวัน ในขณะท่ีงานวิจัยของ วเรศรา แซอ๊ึง (2554) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา กลุมตัวอยางใชบริการชวงเวลาเย็นถึงคํ่า (18.00-00.00 น.) 
สอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ท่ีกลุมตัวอยางมีการใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีชวง 
17.01-00.00 น. มากท่ีสุด  สําหรับสถานท่ีท่ีวัยรุนใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีมากท่ีสุด
นั้น คือ ใชงานท่ีบาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิฆัมพร เกรียงวัฒนพงษ (2552) ศึกษาเรื่องระดับ
ความพึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีตอการใหบริการดานขอมูลดวยเทคโนโลยี EDGE ซ่ึงพบวา 
คนกลุมท่ีใชบริการท่ีบาน หรือท่ีพักอาศัย จะมีการใชบริการดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Mobile 
Phone) เปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงกลุมวัยรุนท่ีใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีบานนั้นมี
จํานวนใกลเคียงกับวัยรุนท่ีใชงานท่ีสถานศึกษาหรือท่ีทํางาน  

จากผลการวิจัย พบวา ท้ังปจจัยดานผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนท่ี ปจจัยดานฟงกชั่นการใช
งาน และปจจัยดานสังคม มีผลตอการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังหมด โดยปจจัยดาน
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ผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัยดานฟงกชั่นการใชงาน และปจจัย
ดานสังคม ตามลําดับ แตท้ังนี้ปจจัยดานผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนท่ีและปจจัยดานฟงกชั่นการใชงาน 
ท้ังสองปจจัยมีระดับอิทธิพลการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระดับมาก ในขณะท่ี
ปจจัยดานสังคมมีอิทธิพลการเกิดคานิยมการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระดับปานกลาง ซ่ึง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองของ ขัตติยาณี ประเทืองศิลป (2554) ท่ีพบวา ปจจัยดานฟงกชั่นการใช
งานมีอิทธิพลตอการซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนมากท่ีสุด  

แบรนดโทรศัพทเปนปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเกิดคานิยมมากท่ีสุด โดย กาญจนา 
แกวเทพ (2551) อธิบายวา มนุษยบริโภคเพ่ือการเลียนแบบใหเหมือนกับคนอ่ืนๆในกลุมสังคม
เดียวกับเรา ขณะท่ี ทัศนีย ทองสวาง (2537) กลาวเพ่ิมเติมวา ลักษณะพฤติกรรมของคนในสังคมจะ
เกิดข้ึนจากคานิยมเปนตัวกําหนด ซ่ึงคานิยมนี้เปนผลมาจากลักษณะและสภาพแวดลอมของสังคม 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ขัตติยาณี ประเทืองศิลป (2554) พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
เรื่องแบรนดเปนอยางมาก โดยแบรนดท่ีมีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลตอการซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนมา
กกวาแบรนดท่ัวไป ขณะท่ีวัยรุนใหความสําคัญเรื่องของการออกแบบรูปทรงของโทรศัพทเคลื่อนท่ี
มากเปนอันดับสอง สอดคลองกับท่ี Eduard Spranger (1928) ไดกลาววามนุษยมีคานิยมทาง
สุนทรียะ ท่ีมุงสนใจเรื่องรูป (Form) โดยจะเกิดความดึงดูด สนใจ ในสิ่งท่ีสวยงาม ดังนั้น วัยรุนจะให
ความสําคัญในปจจัยดานผลิตภัณฑโทรศัพทเก่ียวกับแบรนดและการออกแบบรูปทรงของโทรศัพท
เปนสําคัญ 

ฟงกชั่นการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีในเรื่องของการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตและ
คอมพิว เตอร  เปนฟ งก ชั่ นการใช งาน ท่ีวั ยรุ น ใหความสํ า คัญมาก ท่ีสุด  นั่น เปน เพราะว า 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมัยนี้มีลักษณะของสื่อใหม ตามท่ี Kawamoto Kevin (2002) ไดกลาวไวคือ สาระ
ความรู เนื้อหาความบันเทิง ขอมูลขาวสารไดมีการมารวมไวกับอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสายอยาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี เปนลักษณะของการนําเทคโนโลยีมาบรรจบกัน ทําใหสะดวกสบายในการใชงาน 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีไดกลายเปนเครื่องมือในการรวมสื่อของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่ออินเทอรเน็ต 

วัยรุนไดเลือกเหตุผลวา การเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีสวนทําใหเห็นวาตนเองเปนคน
ทันสมัยมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรพรรณ มิลินทจินดา (2551) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรม
และความคาดหวังการใชบริการดาวนโหลดบนวอพ (wap) ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา ปจจัย
ดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการดาวนโหลดบน WAP มากท่ีสุด คือ เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาตนเองมีความทันสมัย ซ่ึงจะทําใหไดรับการยอมรับจากเพ่ือน สังคม  โดยการวิจัยของ 
ยูอิ นากามูระ (2538) อธิบายวา วัยรุนเปนวัยท่ีตองการใหตนเองเปนท่ียอมรับในสังคมและกลุมเพ่ือน 
เพราะเกรงวาตนเองจะถูกทอดท้ิง ดูถูกเหยียดหยามวาลาสมัย จนเกิดอาการ “อยากมี อยากเปน 
เหมือนคนอ่ืน” นั่นเอง 

สวนการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยเลียนแบบบุคคลท่ีมีชื่อเสียงนั้น ผลการวิจัยนี้พบวา 
เปนประเด็นท่ีวัยรุนใหความสําคัญนอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยาณี ประเทืองศิลป 
(2554) ท่ีพบวา การใชตามบุคคลท่ีมีชื่อเสียง (ดารา นักแสดง นักรอง) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ซ้ือโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนนอยท่ีสุด ขณะท่ีงานวิจัยของ เพชรพรรณ มิลินทจินดา (2551) กลุม
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ตัวอยางก็มีพฤติกรรมการเลือกใชบริการเพราะบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เชน ดารา นักรอง นอยท่ีสุดเชนกัน 
แตทวากลับไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรศักดิ์ เกตุหิรัญ (2547) ท่ีศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร
และพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นของไทย ศึกษาเฉพาะวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา วัยรุน
มักชื่นชอบดารานักรอง นักแสดง นักกีฬา ซ่ึงวัยรุนจะมีวิถีชีวิตและแฟชั่นคลายคลึงกัน ท้ังนี้อาจจะ
เปนเพราะวามีความแตกตางกันในเรื่องของผลิตภัณฑ วัยรุนอาจจะมีการเลือกใชสิ่งของตามบุคคลท่ีมี
ชื่อเสียง โดยพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑก็เปนไปได 

สําหรับการใชประโยชนอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา วัยรุนมีการใชบริการสังคม
ออนไลนมากท่ีสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วเรศรา แซอ๊ึง (2554) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึงพบวา การเปนสมาชิกเว็บไซตสังคม
ออนไลน จะมีผลตอการใชบริการอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี และวัตถุประสงคการเขาใชงาน
สวนใหญแลว จะเปนการเขาใชงานเว็บไซตออนไลนมากท่ีสุด  

ในขณะท่ีบริการสืบคนขอมูลผานเว็บไซต (Website) เปนบริการท่ีมีผูใชบริการมากรองลงมา
เปนอันดับท่ีสอง ซ่ึงผลการวิจัยก็ยังคงสอดคลองกับของ วเรศรา แซอ๊ึง (2554) ท่ีพบวา การคนหา
ขอมูล (Search) เปนวัตถุประสงคการเขาใชงานของกลุมตัวอยางถัดจากใชงานเว็บไซตสังคมออนไลน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดคานิยมท้ังปจจัยดานผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนท่ี ปจจัยดานฟงกชั่น
การใชงาน และปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับการใชประโยชนอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (สมมติฐานการวิจัย) อาจเปนเพราะวา การเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีของแต
ละบุคคล ข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นมีความตองการและความจําเปนในการใชประโยชนจากบริการ
ประเภทตางๆมากนอยเพียงใด และโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบุคคลนั้นสามารถตอบสนองความตองการ
การเขาใชงานบริการตางๆไดมากนอยเพียงใด 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา วัยรุนไทยมีการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีมาก
พอสมควร โดยเฉพาะการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีการเขาใชเปนประจํา จึงเปนหนาท่ีของ
สถาบันตางๆ ไมวาจะเปนครอบครัว โรงเรียน หรือสื่อมวลชน ท่ีควรจะวางรากฐานทางความคิดและ
ใหความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมใหกับวัยรุน รวมถึงสงเสริมใหวัยรุนมีกิจกรรมแบบ
เผชิญหนารวมกันแทนการทํากิจกรรมผานออนไลน เพ่ือใหวัยรุนมีการฝกฝนทักษะดานมนุษยสัมพันธ
และมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขางมากข้ึน 
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