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การศึกษาการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นด้วยทฤษฎีวิพากษ์ 

ชานนท์ ศิริธร1 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยสินค้าและบริการมากมาย ที่ผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้คนในระบบทุนนิยม จากเดิมที่นักคิดนักวิชาการสนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต (Production) เพ่ือให้เข้าใจว่าควรผลิตสินค้าหรือบริการอะไรเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้คนในสังคม จึงได้เปลี่ยนแง่มุมของความสนใจเหล่านี้มาศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการบริโภค (Consumption) แทน เพ่ือให้เข้าใจว่า จากสภาพการณ์ของตลาดที่เต็มไป
ด้วยสินค้าและบริการที่มีอยู่อย่างมากมายจนล้นความต้องการของผู้คนนั้น จะต้องท าอย่างไรให้
สินค้าและบริการเหล่านี้สามารถขายได้ เพ่ือให้เกิดการบริโภคขึ้นในสังคมนั่นเอง (กาญจนา แก้ว
เทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553) 

การบริโภคนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทุกคนกระท าเป็นประจ าทุกวันในชีวิต กิจกรรม
การบริโภคที่หลากหลายได้ด าเนินอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการใช้ชีวิตของมนุษย์ (Holbrook, 
1985; Holbrook, 1987) การบริโภคนี้ครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่ไม่มีราคาหรือราคาถูก ไม่จนถึงสิ่งที่
ราคาแพงมากมายมหาศาล อีกทั้งยังครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่จ าเป็นต่อชีวิต อาทิ น้ า ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม ไปจนถึงสิ่งที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์ (ชื่นสุมล บุนนาค , 2549; ชู
ชัย สมิทธิไกร, 2557) อีกด้วย 

การบริโภคในทุกวันนี้ ก็ไม่ใช่เพียงการจับจ่ายเพ่ือซื้อสินค้ามาตอบสนองความต้องการ
ของตนเองตามค านิยามของแนวคิดเดิมเท่านั้น หากแต่ในปัจจุบัน การบริโภคของผู้คนในสังคม ยัง
สะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นด้วย ไม่ใช่เพียงเราจะเป็นไปตาม
สิ่งที่เรารับประทาน (You are what you eat) หรือจะเป็นไปตามสิ่งที่เราอ่าน (You are what 
you read) ตามค ากล่าวเดิม แต่ปัจจุบันได้ขยายความหมายรวมไปถึงว่าเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เรา
บริโภค (We are what you consume) กล่าวคือ ลักษณะการบริโภคของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นการรับประทานอาหาร การซื้อข้าวของเครื่องใช้ การเดินทางท่องเที่ยว การสังสรรค์กับบุคคล
รอบข้าง หรือการใช้บริการต่างๆ ในชีวิต ต่างก็สะท้อนออกมาในรูปของรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้คนในสังคมนั้นๆ (Jim Taylor, 2009)  

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การบริโภคคือการที่บุคคล (Person) มีปฏิสัมพันธ์กับสินค้า 
(Product) ในสถานการณ์ (Setting) ต่างๆ กัน จนกลายเป็นวิถีชีวิต (Lifestyle) ของบุคคลผู้นั้น 
นั่นก็คือ การบริโภคในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นการแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนั่นเอง (Solomon, 
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2015) โดยสามารถแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สินค้า และสถานการณ์ ผ่านการบริโภค ได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สินค้า และสถานการณ์ ผ่านการบริโภค 

 

 
 

สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น มีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่ตนปรารถนา มาบริโภคเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ แต่ท่ามกลางสินค้าที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดนี้ Rogers 
(2003) ได้อธิบายว่า สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่แต่ละอย่าง มีอัตราการเข้าถึงหรือเป็นที่ยอมรับของ
ผู้คนในระดับที่แตกต่างกันออกไป ตามค าอธิบายในทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion 
of Innovations Theory) ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมหรือสินค้า
ใหม่ๆ โดยใช้วิธีการจ าแนกซ่ึงอาศัยเงื่อนไขของระยะเวลาที่แต่ละบุคคลใช้ในการยอมรับนวัตกรรม
เป็นตัวก าหนด สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทบุคคล ได้แก่ กลุ่มผู้บุกเบิกหรือกลุ่มผู้ริเริ่ม 
(Innovators) ซึ่งยอมรับนวัตกรรมก่อนผู้อ่ืน, กลุ่มผู้น าทางความคิด (Early adopters) ซึ่งยอมรับ
นวัตกรรมก่อนคนส่วนใหญ่ในสังคม และเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้อ่ืนเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ , กลุ่มผู้
ยอมรับเร็วส่วนมาก (Early majority) ซึ่งใช้เวลาในการคิดพิจารณาพอสมควรก่อนจะยอมรับ
นวัตกรรม, กลุ่มผู้ยอมรับช้าส่วนมาก (Late majority) ซึ่งใช้เวลาในการคิดพิจารณาอย่างล่าช้าใน
การยอมรับนวัตกรรม, และกลุ่มผู้ล้าหลังหรือกลุ่มผู้ยึดติดกับสิ่งเดิม (Laggards) ซึ่งใช้เวลาในการ
คิดพิจารณาอย่างยาวนานที่สุดในการยอมรับนวัตกรรม หรืออาจไม่ยอมรับนวัตกรรมเลย (Rogers 
& Shoemaker, 1978) 
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แผนภาพที่ 2 ประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม 

                

 
 

 โดยกลุ่มบุคคลที่ถือว่ามีความส าคัญต่อการตลาดเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ กลุ่มผู้บุกเบิก ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีจ านวนเพียง 2.5 % ของประชากร และกลุ่มผู้น าทางความคิด ซึ่งมีจ านวนเพียง 13.5 
% ของประชากร เพราะบุคคลทั้งสองประเภทนี้ นอกจากจะเป็นกลุ่มคนที่ยอมรับและตัดสินใจซื้อ
สินค้าใหม่ๆ อย่างรวดเร็วแล้ว ยังส่งอิทธิพลทางความคิดต่อบุคคลที่เหลือในสังคม ท าให้เกิดความ
ต้องการที่จะทดลองใช้สินค้าหรือซื้อสินค้าเหล่านั้นตามบ้าง (Solomon, 2015) นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้บุกเบิกและกลุ่มผู้น าทาง
ความคิดนั่นก็คือ กลุ่มวัยรุ่น (ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู , 2540; ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548; ทิพย์พิมล 
เกียรติวาทีรัตนะ, 2552; Buckingham & Willett, 2006) ทั้งนี้เพราะกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มคนที่มี
โอกาสเปิดรับนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่มีการ
ผลิตออกมาสู่ท้องตลาดเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน (ปาริชาต นาคอ่อน, 2546; Avenue, 2007; 
Bittman, 2011) 

ในด้านพฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นในปัจจุบันเอง ก็มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารสมัยใหม่เป็นอย่างมาก โดยอุปกรณ์การสื่อสารที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มวัยรุ่นก็คือ 
สมาร์ทโฟน (Smartphone) (กฤติภัทร พิชญเดชนันท์, 2554; Bittman, 2011) ซึ่งเป็น
โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Operating System) สามารถใช้งานได้
อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์พูดคุย ส่งข้อความ ถ่ายภาพ จดบันทึก หรือใช้เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงสื่อสังคม (Social Media) ผ่านการใช้งาน Application ต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน 

จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดข้อสงสัยว่า เพราะเหตุใดกลุ่มวัยรุ่ นจึงนิยมบริโภค
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อ 
(Purchasing power) สูงกว่า เพราะมีรายได้จากการประกอบอาชีพแล้ว ก็ยังพบว่า กลุ่มวัยรุ่นมี
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ความนิยมในการบริโภคโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ โดยผลการส ารวจของ Miller 
และ Washington (2013) พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากถึง 88% เมื่อเทียบกับ
กลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมีการใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่ที่  76% เป็นไปได้หรือไม่ว่า สมาร์ทโฟนได้เข้ามา
ตอบสนองความต้องการและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของวัยรุ่น ตลอดจน เป็นไปได้หรือไม่ว่า กลุ่ม
วัยรุ่นมีการบริโภคสมาร์ทโฟนด้วยเหตุผลหรือตรรกะอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านประโยชน์ใช้สอย 
ทั้งนี้เพราะมีการวิจัยและการศึกษาเป็นจ านวนมากที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความนิยมชมชอบ
ในตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) ของสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน (Lu, Yao & Yu, 2005; 
Wertime & Fenwick, 2008; Van den Bergh, & Behrer, 2011; ธนัชพร เทพทวี, 2558) อัน
จะน าไปสู่การตัดสินใจในการบริโภคที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจสะท้อนถึงการ
บริโภคด้วยตรรกะเชิงสัญญะ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารในสมาร์ท
โฟน 

2. เพ่ือศึกษาถึงตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนในของกลุ่มวัยรุ่น 

3. เพ่ือศึกษาถึงการบริโภคสมาร์ทโฟนที่ส่งผลกระทบต่อการขยายขีดความสามารถของ
กลุ่มวัยรุ่น 

ปัญหาน าการวิจัย 

 1. วัฒนธรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารในสมาร์ทโฟนอย่างไร 

2. กลุ่มวัยรุ่นมีตรรกะของการบริโภคต่อสมาร์ทโฟนในระดับใด เพราะเหตุใด 

3. การบริโภคสมาร์ทโฟนส่งผลกระทบต่อการขยายขีดความสามารถของกลุ่มวัยรุ่น
อย่างไร 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

      สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Operating 
System) สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์พูดคุย ส่งข้อความ 
ถ่ายภาพ จดบันทึก หรือใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงสื่อสังคม (Social Media) ผ่านการใช้งาน 
Application ต่างๆ มีหลากหลายแบรนด์ เช่น iPhone, Samsung, HTC, Microsoft, Sony เป็น
ต้น 

ตรรกะการบริโภคสมาร์ทโฟน หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ซึ่งมีอยู่ 4 ระดับ อันได้แก่  
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1. ตรรกะของมูลค่าใช้สอย คือ บริโภคเพ่ือประโยชน์ใช้งาน อาทิ พูดคุย ส่ง
ข้อความ ถ่ายภาพ  จดบันทึก ใช้เข็มทิศ ดูแผนที่น าทาง เปิดพจนานุกรม เล่นหุ้น 

       2. ตรรกะของมูลค่าแลกเปลี่ยน คือ บริโภคเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือ
แลกเปลี่ยนกับวัตถุอ่ืน อาทิ ใช้แลกเปลี่ยน (Turn) กับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม ่

       3. ตรรกะของมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ คือ บริโภคเพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์
แลกเปลี่ยนความหมายกับผู้อื่น อาทิ ให้ของขวัญ ให้ของที่ระลึก 

       4. ตรรกะของมูลค่าเชิงสัญญะ คือ บริโภคเพ่ือใช้เป็นสัญญะสร้างความเหมือน
หรือความแตกต่างจากผู้อ่ืน อาทิ เลือกซื้อแบรนด์หรือประดับตกแต่งสมาร์ทโฟนเพ่ือแสดงตัวตน 

วัยรุ่น หมายถึง ประชากรในวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ สามารถจัดแบ่ง
ประเภทตามกรอบการจัดแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2558) 
ดังนี้ 

  1. วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 15 – 17 ปี (วัยรุ่นตอนต้น หรือ Net Generation) มี
ลักษณะส าคัญคือ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความสมบูรณ์ 
ท าให้คุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ชอบเข้าหาสังคมและกลุ่มเพื่อน 

  2. วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 18 – 21 ปี (วัยรุ่นตอนกลาง หรือ Twixter) มีลักษณะ
ส าคัญคือ เติบโตขึ้นมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสาร ชอบเข้า
หาสังคมและกลุ่มเพื่อน มีความสามารถในการปรับตัวสูง 

  3. วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 22 – 24 ปี (วัยรุ่นตอนปลาย หรือ Early Nester) มี
ลักษณะส าคัญคือ เติบโตขึ้นมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
มีประสบการณ์ชีวิตพอสมควร ท าให้มีการคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ 

วัฒนธรรมวัยรุ่น หมายถึง วัฒนธรรมย่อยหนึ่งของสังคม เป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่
เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น ที่มีลักษณะเฉพาะในการด าเนินชีวิต แสดงออก
ผ่านพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ การแต่งกายแบบปะติดปะต่อใหม่ หรือ Cut n 
Mix (Hebdige, 1976) ภาษาพูดที่มีแสลง มีรสนิยมทางดนตรีหลากหลาย (Willis, 1990) นิยมใช้
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นช่องทางการบริโภคสื่อ (Media Consumption) เช่น ฟังเพลง ดู
โทรทัศน์ เข้าเว็บไซต์ เป็นต้น (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) 

ผลกระทบต่อการขยายขีดความสามารถ  หมายถึ ง การที่ วัยรุ่ น เกิดการเ พ่ิม
ความสามารถหลังจากการบริโภคสมาร์ทโฟน โดยเป็นการเพ่ิมความสามารถทั้งในมิติเรื่องเวลา 
(Time) เช่น การบันทึกภาพถ่าย การบันทึกข้อความ เป็นต้น มิติเรื่องพ้ืนที่ (Space) เช่น การส่ง
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ไปยังสถานที่อ่ืน การพูดคุยกันระหว่างสถานที่ห่างไกล เป็นต้น และมิติ
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เรื่องประสบการณ์ของมนุษย์ (Human Experience) เช่น ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตท าให้เห็น
ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นต้น  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  

เพ่ือการต่อยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมวัยรุ่น การใช้สื่อและความพึง
พอใจ ตรรกวิทยาแห่งการบริโภค และแนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด 
โดยเฉพาะเมื่อน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสื่อใหม่อย่างสมาร์ทโฟน 

2. ประโยชน์ในเชิงวิชาชีพ  

เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น เข้าใจถึงเหตุผล
ของการเลือกบริโภคท่ีเหมือนหรือแตกต่างกัน เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภค 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการสื่อสาร และการท าการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้
ต่อไปในอนาคต   

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นด้วยทฤษฎีวิพากษ์” 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 หัวข้อ 
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาและเป็นแนวทางในการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

  1. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมวัยรุ่น 

  2. แนวคิดเก่ียวกับการใช้สื่อและความพึงพอใจ 

3. แนวคิดเก่ียวกับตรรกวิทยาแห่งการบริโภค 

4. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่น 

 วัฒนธรรม (Culture) คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก าหนดขึ้น มิใช่สิ่ งที่ มนุษย์ท าตาม
สัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรือเป็นการก าหนดแบบแผนพฤติกรรม 
ความคิด วิธีการ หรือระบบต่างๆ ในสังคมหนึ่งๆ (อรญา หาญพัฒนนันท์, 2550) โดยในวัฒนธรรม
หนึ่งๆ สามารถแบ่งได้เป็นวัฒนธรรมย่อย(Subculture) ต่างๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมย่อย
เฉพาะท้องถิ่น เชื้อชาติ กลุ่มวิชาชีพ รวมถึงการแบ่งวัฒนธรรมย่อยตามวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ 
วัยชรา รวมไปถึงวัยรุ่นด้วย 
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วัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture) จัดเป็นวัฒนธรรมย่อยหนึ่งของสังคม ถือเป็น
วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น ที่มีลักษณะเฉพาะใน
การด าเนินชีวิต มีรายละเอียดหลายแง่มุมที่แตกต่างออกไปจากลักษณะการด าเนินชีวิตหรือ
วัฒนธรรมกระแสหลักของผู้คนวัยอ่ืนๆ ในสังคม อาทิเช่น การที่วัยรุ่นมีการแต่งกายภาษาพูด 
รสนิยมทางดนตรี รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มวัยรุ่นเอง (ก่อ สวัสดิ์
พาณิชย์, 2519) 

เฉกเช่นเดียวกันกับที่ Raymond Williams นักวิชาการในส านักวัฒนธรรมศึกษาได้
อธิบายไว้ว่า การศึกษาวัฒนธรรมเป็นการศึกษาประสบการณ์ร่วม (Shared Experience) ของ
ผู้คนในกลุ่มนั้นๆ โดยผู้คนในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมจะมีการถักทออารมณ์ความรู้สึก ความคิด แบบ
แผนค่านิยม และวิถีชีวิตร่วมกัน จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวในที่สุด นอกจากนี้ ยัง
โต้แย้งแนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนดว่า เทคโนโลยีอาจไม่ได้ก าหนดโครงสร้างสังคม
เสมอไป มีหลายกรณีเช่นกันที่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นตัวก าหนดความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่องอินเทอร์เน็ตต าบล จังหวัดสุรินทร์ ของศิวพร ศรี
สมัย และประชิต อินทะกนก (2547) ที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสื่อใหม่ไม่ใช่ตัวที่เข้าไปสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับชุมชนตามค าอธิบายของทฤษฎีการสื่อสารกับการแพร่กระจายนวัตกรรม 
(Communication and Innovation Diffusions) แต่ในทางตรงกันข้าม เงื่อนไขและสภาพทาง
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนต่างหาก ที่จะเลือกเปิดรับหรือไม่เปิดรับสื่อใหม่เหล่านั้น (กาญจนา แก้ว
เทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553; กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Willis (1990) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่นไว้ว่า 
นักการตลาดในยุคก่อน จะท าการวิเคราะห์ตลาดของกลุ่มวัยรุ่น เพ่ือผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์เป็นหลัก เช่น ลักษณะ
ครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น แต่นักการตลาดในปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์เรื่อง 
รสนิยมและอุปนิสัย (Taste and Habits) ในการพิจารณาแทน ดังนั้น การวิเคราะห์วัฒนธรรมจึง
เคลื่อนย้ายความสนใจจากกระบวนการผลิต มาสู่กระบวนการบริโภคแทน กล่าวคือ ความต้องการ
อันมีลักษณะเฉพาะของผู้คนที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมวัยรุ่น ส่งผลต่อการผลิตสิ่งต่างๆ ทางการตลาด 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ เทคโนโลยี อันรวมถึงการผลิตสมาร์ทโฟนด้วย ลักษณะเด่นอีกประการ
หนึ่งของวัฒนธรรมวัยรุ่นซึ่ง Willis ได้อธิบายไว้ก็คือ ในวัฒนธรรมวัยรุ่น ผู้บริโภคมักจะสนใจหรือ
ให้ความส าคัญอย่างมากกับ รูปแบบ (Form) มากกว่าเนื้อหา (Content) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบ
แผนการบริโภคสมาร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะเฉพาะ สอดคล้องกันกับข้อค้นพบในงานวิจัย
ของ ธนัชพร เทพทวี (2558) ที่พบว่า ความสามารถในการใช้งานของสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว
นั้น ไม่เพียงพอต่อการที่กลุ่มวัยรุ่นจะตัดสินใจบริโภค กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นให้ความส าคัญกับเรื่อง
การใช้งานสมาร์ทโฟนก็จริง แต่ปัจจัยนี้มีสถานะเป็นปัจจัยด้านความจ าเป็น (Necessary Factor) 
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หรือปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจการบริโภคสมาร์ทโฟน แต่การตัดสินใจบริโภค
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเพียงพอ (Sufficient Factor) ร่วมด้วย อาทิ แบ
รนด์ของสมาร์ทโฟน รูปลักษณ์ หรือสัญญะอ่ืนๆ จากการเลือกใช้สมาร์ทโฟน ผลการวิจัยนี้จึงช่วย
ยืนยันว่า การบริโภคในวิถีชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นนั้น มักให้ความส าคัญด้านรูปแบบมากกว่าด้าน
เนื้อหาซึ่งความสนใจในรูปแบบของสินค้าหรือการบริโภคนี้ เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความ
ปรารถนา (Pleasure) ของวัยรุ่นเอง ตัวอย่างเช่น การให้ความส าคัญกับการตกแต่งภาพ สีสัน 
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้น นักการตลาดจึงน าเอาความต้องการหรือความปรารถนาเหล่านี้ของ
วัยรุ่น ไปท าการพัฒนาสินค้าต่างๆ รวมถึงวางแผนท าการตลาด เพ่ือให้ตอบสนองต่อความสนใจ
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นนั่นเอง 

Dick Hebdige (1976; 1979) ยังได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่นไว้ว่า การ
บริโภคหรือความนิยมในสินค้าของกลุ่มวัยรุ่น เป็นความพยายามเพ่ือแยกออกจากทั้งความเป็นเด็ก
และความเป็นผู้ใหญ่ ช่องว่างนี้จึงเป็นจุดก าเนิดของตลาดวัยรุ่น ขายสินค้าใหม่ๆ และมีการอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตนเองได้โดยไม่ต้องข้องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมหลักของสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมวัยรุ่นจึงแสดงออกผ่านการเลือกสินค้าที่บ่งบอก
ความชอบและรสนิยม สินค้าเหล่านี้ท าหน้าที่เป็น อาวุธของการกีดกัน (Weapon of Exclusion) 
ที่แสดงพรมแดน ก าหนดอัตลักษณ์และความแตกต่างจากผู้คนกลุ่มอ่ืน 

ในหนังสือ “Subculture: The meaning of style” Hebdige ได้กล่าวย้ าไว้ว่า สิ่งที่
ส าคัญที่สุดของการศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น นั่นก็คือ การศึกษาเรื่อง “สไตล์” โดยต้อง
ให้ความส าคัญตั้งแต่การศึกษาถึงกระบวนการสร้าง ว่าใครเป็นผู้สร้างความหมายของสไตล์
ดังกล่าว Hebdige ได้ใช้วิธีการแบบสัญญะวิทยาเชิงสังคมในการวิเคราะห์ถึงสไตล์ของวัฒนธรรม
วัยรุ่น ที่สร้างมาจากกลุ่มวัยรุ่นเอง เพ่ือศึกษาถึงการให้ความหมายและกระบวนการสร้างสไตล์
เหล่านั้น โดยพบว่า กระบวนการสร้างสไตล์เหล่านี้ใช้วิธีการที่เรียกว่า “Cut” n “Mix” ซึ่งนับว่า
เป็นวิธีการแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modernizing) ด้วยการน าเอาสัญญะที่มีอยู่เดิมในสังคม 
เลือกเพียงบางสัญญะ แล้วตัดออกมา จากนั้นน ามาปะติดปะต่อกันใหม่ ให้มีความหมายใหม่
เกิดข้ึน  

นอกจากนี้ การศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่นกับการใช้สื่อยังท าให้พบลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
วัยรุ่นในการเลือกใช้สื่อ ตลอดจนวิธีการใช้สื่อด้วย ดังเช่นที่ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) กล่าวว่า 
กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นช่องทางการบริโภคสื่อ (Media Consumption) ไม่
ว่าจะเป็นการฟังเพลง ดูโทรทัศน์ เข้าเว็บไซต์ โดยอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมในหมู่
วัยรุ่นมากที่สุดคือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และอุปกรณ์แท็บเล็ต ตามล าดับ  
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ส่วน Willis (1990) ก็ได้ท าการส ารวจวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า วัฒนธรรม
สื่อมวลชนเป็นทรัพยากรเชิงสัญญะที่วัยรุ่นใช้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเรียนรู้รหัสของการใช้เท่านั้น 
แต่ยังเรียนรู้ที่จะเล่นหรือดัดแปลงรหัสเหล่านั้นด้วย โดยสรุป Willis มีความเห็นว่า วัยรุ่นได้ท าการ
ตอบโต้การครอบง าของผู้ใหญ่ด้วยการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงในวัฒนธรรมของพวกเขา 
โดยเฉพาะในขั้นตอนของการบริโภค ด้วยการดัดแปลงน าเอาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมหลักมา
สร้างอัตลักษณ์ให้แก่วัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นเอง ดังนั้น กลุ่มวัยรุ่นจึงมีความรู้เท่าทัน สามารถ
แยกแยะ ดัดแปลง ต่อรองกับวัฒนธรรมหลัก เพ่ือการด ารงอยู่ รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมวัยรุ่น
ต่อไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่นมาอธิบายปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นที่การศึกษาและท าความเข้าใจถึงความ
ต้องการที่เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มวัยรุ่นเกิดการบริโภคสมาร์ทโฟน มิได้น าผลจากการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่นในครั้งนี้มาใช้อภิปรายด้านการต่อต้านอ านาจของ
ผู้ใหญ่ในสังคม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อและความพึงพอใจ 

 ทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจ (Uses and Gratification) อยู่ภายใต้กรอบทฤษฎีเชิง
หน้าที่ (Functional Perspective) เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับผู้รับสาร (Media Users) โดย
ผู้รับสารจะอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท าการเลือกใช้สื่อ (Active Selector of Media 
Communication) แนวคิดนี้จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสื่อในการให้บริการแก่ผู้ใช้สื่อเพ่ือ
สนองความพึงพอใจของมนุษย์ ดังที่ Raymond Bauer (1964) ได้เสนอแนวคิดว่า ผู้ชมเป็นกลุ่ม
คนที่กระท าการอย่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในการแสวงหา และการเลือกใช้สื่อประเภท
ต่างๆ 

 โดยการศึกษาการใช้สื่อและความพึงพอใจในที่นี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 7 กระบวนการ
ส าคัญทางพฤติกรรมของมนุษย์ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , 2542) กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่เริ่มต้น
จาก (1) สภาวะของสังคมและจิตใจ ที่มีผลต่อ (2) ความต้องการของบุคคล ซึ่งน าไปสู่ (3) การ
คาดคะเน เกี่ยวกับ (4) สื่อและแหล่งที่มาของสาร อันน าไปสู่ (5) ความแตกต่างกันในการใช้สื่อ 
และพฤติกรรมอ่ืนๆ ของแต่ละบุคคล ส่งผลให้เกิด (6) ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อ และ (7) ผล
อ่ืนๆ ที่อาจไม่ได้คาดหมายมาก่อน สามารถเรียงตามล าดับขั้นตอนได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 3 กระบวนการใช้สื่อและความพึงพอใจ 

 

 
  

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจนี้ ได้อธิบายถึงบทบาทของมนุษย์ใน
ฐานะผู้กระท า (Active) เลือกใช้หรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ด้วยแรงผลักดันหรือ
ความต้องการทางจิตวิทยาจากภายในตัวบุคคล (Psychological Needs) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการใช้สื่อและความพึงพอใจนี้ มาอธิบายเหตุผลและที่มาของการบริโภคสมาร์ทโฟนของ
กลุ่มวัยรุ่นในขั้นต้น หลังจากนั้นจึงจะท าการใช้แนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ประกอบการอธิบาย 
เพ่ือให้สามารถเห็นถึงอิทธิพลจากสิ่งต่างๆ ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบริโภคเช่นกัน 
อาทิ อิทธิพลของคนรอบข้าง อิทธิพลของสัญญะ เป็นต้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับตรรกวิทยาแห่งการบริโภค 

แนวคิดเกี่ยวกับตรรกวิทยาแห่งการบริโภคนี้ จะช่วยอธิบายเพ่ิมเติมถึงอิทธิพลจากสิ่ง
ต่างๆ ภายนอกตัวบุคคลในยุคปัจจุบันที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบริโภคสมาร์ทโฟ
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นของกลุ่มวัยรุ่นได้เช่นกัน นอกเหนือไปจากความต้องการทางจิตวิทยาจากภายในตัวบุคคลแต่
เพียงอย่างเดียว ดังที่ทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจได้ให้ค าอธิบายไว้ 

Jean Baudrillard นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ผู้คิดทฤษฎีวิพากษ์สังคมแห่งการบริโภค 
ได้รับอิทธิพลทางความคิดส่วนหนึ่งจากทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) จึงท าให้เปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิด (Paradigm Shift) และเกิดการตั้งค าถามแบบใหม่กับการบริโภคของ
ผู้คนในสังคม โดย Baudrillard มองว่าวิธีการแบ่งความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม (Binary 
Opposition) ไม่สามารถอธิบายหรือตอบค าถามเกี่ยวกับการบริโภคของผู้คนยุคปัจจุบันได้อย่าง
เพียงพอ เขาจึงยกเลิกเส้นแบ่งต่างๆ อาทิ ยกเลิกเส้นแบ่งระหว่างศิลปะชั้นสูง (High Art) กับ
ศิลปะชั้นล่าง (Low Art) เพราะในปัจจุบัน ทุกศิลปะต่างก็ถูกน ามาดัดแปลงเพ่ือการค้าได้ทั้งสิ้น , 
ยกเลิกเส้นแบ่งระหว่างวัฒนธรรม (Culture) กับสินค้า (Commodity) ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบาย
เรื่อง สินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ของนักวิชาการส านักแฟรงค์เฟิร์ต, ยกเลิก
เส้นแบ่งระหว่างรูปสัญญะ (Signifier) กับความหมายสัญญะ (Signified) Baudrillard อธิบายว่า 
ตัวสัญญะเองสามารถสร้างให้เกิดสัญญะใหม่ๆ ออกไปได้ไม่รู้จบ โดยไม่จ าเป็นต้องมีความหมาย
สัญญะรองรับ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553) 

สภาพทางเศรษฐกิจในยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีอุปทานล้นเกิน (Oversupply) อัน
เนื่องมาจากการผลิตสินค้าที่มากเกินกว่าความต้องการ ท าให้ Baudrillard ย้ายจุดยืนความสนใจ
จากการวิเคราะห์มิติการผลิต (Production) ไปสู่มิติการบริโภค (Consumption) โดยเฉพาะให้
ความส าคัญกับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมการโฆษณา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัญญะให้กับสินค้าและ
บริการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการกับอุปสงค์หรือความต้องการซื้อของผู้บริโภคเป็น
หลัก นอกจากนี้ Baudrillard ยังกล่าวสรุปไว้ว่า การบริโภคของมนุษย์ยุคนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการใช้
หรือเสพสินค้าที่เป็นวัตถุรูปธรรมแต่เพียงเท่านั้น หากแต่เป็นการเสพสัญญะ (Sign) ที่แฝงอยู่ใน
สินค้านั้นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถบริโภคสินค้าต่างๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของสินค้า สัญญะ และการบริโภคสินค้า 

 

 
 

ในเรื่องของสินค้านั้น Baudrillard ได้จ าแนกประเภทของสินค้าออกเป็น 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ สินค้าทั่วไป (Consumer Commodity) ซึ่งผู้บริโภคน ามาบริโภคเพ่ือประโยชน์ใช้สอยเป็น
หลัก กับสินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายสัญญะเป็นหลัก เน้น
ขายคุณค่า ความหมาย รสนิยม และรูปแบบการใช้ชีวิต เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีผลกระทบใน
ระดับจิตใจ (Spiritual Impact) เป็นสินค้าที่เสพแล้วไม่สิ้นสุดในตัวเอง หากแต่ยังมีการเชื่อมโยง
ไปสู่การบริโภคสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย 

Baudrillard ได้เสนอแนวคิดเรื่อง ตรรกวิทยาแห่งการบริโภค (Logic of consumption) 
ซึ่งระบุไว้ว่า ในการบริโภคของผู้บริโภคนั้น มีระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุอยู่ 4 ระดับ 
อันได้แก่  

1. ตรรกะของมูลค่าใช้สอย (Logic of Use Value) หรือตรรกะเชิงอรรถ
ประโยชน์ (Logic of Utility) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มนุษย์บริโภคสินค้าเพ่ือประโยชน์
ในการใช้สอย การน าสินค้ามาเป็นเครื่องมือ (Instrument) เช่น การรับประทานอาหาร
เพ่ือให้อ่ิมท้อง เป็นต้น 

2. ตรรกะของมูลค่าแลกเปลี่ยน (Logic of Exchange Value) หรือตรรกะเชิง
ความเท่ากัน (Logic of Equivalence) หมายถึง การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยกันโดยมีสิ่งของเป็นตัวกลาง เช่น มนุษย์แปลงวัตถุให้เป็นสินค้า แล้วน าเงิน (หรือวัตถุ
อีกชนิดหนึ่ง) มาซื้อหรือเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นต้น 

 

3. ตรรกะของมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (Logic of Symbolic Exchange 
Value) หรือตรรกะเชิงคุณค่านามธรรม (Logic of Ambivalence) หมายถึง การที่วัตถุ
นั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ที่มีความหมายบางอย่างกับเรา และเราใช้สัญลักษณ์
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นี้สื่อสารแลกเปลี่ยนความหมายกับผู้อ่ืน เช่น การให้ของขวัญ การมอบของที่ระลึก เป็น
ต้น  

4. ตรรกะของมูลค่าเชิงสัญญะ (Logic of Sign Value) หรือตรรกะของความ
แตกต่าง (Logic of Difference) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสถานะของวัตถุถูกเปลี่ยนเป็นสัญญะ 
(Sign) และมนุษย์ใช้สัญญะนั้นเปรียบเทียบกับสัญญะอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เช่น เสื้อผ้ามียี่ห้อจากห้างสรรพสินค้ากับเสื้อผ้าธรรมดา ก็อาจ
มีสัญญะที่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้สวมใส่ออกจากกันได้ เป็นต้น  

 

ซึ่งระบบทุนนิยมนี้เอง เป็นตัวสร้างสัญญะต่างๆ ขึ้นมา โดยอาศัยกลไลของระบบทุนนิยม 
(Capitalist Mechanisms) ซึ่งล้วนแล้วแต่ท าการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคผ่านการ
ใช้สัญญะและความหมาย หรือเรียกว่า ผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Encoding) ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
การสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging) การก าหนดราคา การท าโฆษณา การติดตั้งตรา
สินค้า (Branding) การใช้บุคคลน าเสนอ (Presenter) เป็นต้น ระบบทุนนิยมใช้มูลค่าเชิงสัญญะนี้
เพ่ือสร้าง มูลค่าเพ่ิม (Added Value) ให้กับสินค้า 

Baudrillard ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า เป้าหมายของการบริโภคสัญญะนั้น เป็นไปเพ่ือการ
สร้าง อัตลักษณ์ (Identity) ของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม เป็นการบอกว่าเราเป็นใคร และเรา
เหมือนหรือต่างจากคนอ่ืนอย่างไร อันเป็น 2 ด้านของอัตลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริโภค
เพ่ือการเลียนแบบ ( Imitation) ที่เป็นการบริโภคเพ่ือให้เราเป็นเหมือนกับผู้คนที่อยู่ในสังคม
เดียวกันกับเรา และด้านการบริโภคเพ่ือการสร้างความแตกต่าง (Distinction) ที่เป็นการบริโภค
เพ่ือให้เราแตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม ดังนั้น ในท่ามกลางความเหมือนภายในสังคม การ
บริโภคก็คือกระบวนการท าให้คนเรามีบางมุมของความแตกต่างจากผู้อ่ืนควบคู่กันไป (กาญจนา 
แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553) 

ค าอธิบายของ Baudrillard เรื่องการบริโภคเพ่ือสร้างอัตลักษณ์นี้ ยังสอดคล้องกันกับข้อ
ค้นพบของ Willis อีกด้วย โดย Willis สนใจศึกษาวัฒนธรรมที่คนก าลังมีชีวิตอยู่ (Lived Culture) 
หรือเรียกว่าเป็นแนวทางแบบวัฒนธรรมนิยม (Culturalist) พิจารณาวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคเท่า
เทียม ไม่แบ่งแยกระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงหรือชั้นต่ า ข้อค้นพบของ Willis สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ระดับ ได้แก่ 

 1. การศึกษาระดับมหภาคเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่น โดย Willis มองว่า นักการ
ตลาดในยุคก่อน สนใจวิเคราะห์ “ตลาดวัยรุ่น” โดยใช้เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ชนชั้น รายได้ การศึกษา อาชีพการท างาน เป็นต้น แต่ปัจจุบันทัศนะหรือเกณฑ์การ
วิเคราะห์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ความสนใจของวัยรุ่นในปัจจุบัน
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เปลี่ยนมาเป็น รสนิยมและอุปนิสัย (Taste and Habits) หรือ วิถีชีวิต (Lifestyle) เน้นการบริโภค
เป็นส าคัญเพ่ือผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้น การวิเคราะห์วัฒนธรรมจึง
เคลื่อนย้ายความสนใจจากกระบวนการผลิตมาสู่กระบวนการบริโภค 

 2. การศึกษาระดับจุลภาคเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่น โดย Willis ให้ความสนใจ
การรับรู้จากคนวงใน (Insider’s view) โดยการศึกษาว่าตัววัยรุ่นเองมีการรับรู้ต่อมิติต่างๆ ใน
สังคมอย่างไรบ้าง โดยพบว่า วัยรุ่นมักมองการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อ และมองว่าสถาบันต่างๆ ใน
สังคม อาทิ โรงเรียนและครอบครัว เต็มไปด้วยการครอบง าและควบคุมวัยรุ่น ด้วยเหตุนี้ ใน 3 
ขั้นตอนของกระบวนการทางวัฒนธรรม อันได้แก่ การผลิต การกระจาย และการบริโภคนั้น มี
เพียงขั้นตอนของการบริโภคเท่านั้น ที่วัยรุ่นยังคงมีเสรีภาพในการเลือก ต่อสู้ และต่อรองได้ จึงท า
ให้การบริโภควัฒนธรรมกลายเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของตัวเอง 
โดยเฉพาะในช่วงการใช้เวลาว่าง (Leisure Time) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด 

ในการที่จะศึกษาถึงผลกระทบของการบริ โภคสมาร์ทโฟนที่มีต่อการขยายขีด
ความสามารถของกลุ่มวัยรุ่น อันเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้นั้น ผู้วิจัยเลือกน า
ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Communication Technological Determinism) 
เป็นแนวคิดส าคัญของส านักโตรอนโต มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งทฤษฎีนี้กล่าวถึงพลัง
อ านาจของเทคโนโลยี อันหมายรวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม 
เป็นตัวแปรต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของมนุษย์ 

Marshall McLuhan นักวิชาการคนส าคัญของส านักโตรอนโต ได้อธิบายถึงผลกระทบ
ของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล โดยได้ให้นิยามของ “สื่อ” ไว้
ว่า เป็นกระบวนการขยายศักยภาพของมนุษย์ (The Extensions of Man) กล่าวคือ เมื่อมนุษย์
น าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ก็จะเกิดการขยายขีดความสามารถ
ของมนุษย์ (Human capacity) หรือสัมผัสของมนุษย์ (Human senses) ที่มีต่อโลกออกไป เช่น 
โทรศัพท์คือช่องทางขยายสัมผัสทางหูให้ได้ยินเสียงจากระยะไกล โทรทัศน์คือช่องทางขยายสัมผัส
ทางตาให้สามารถมองเห็นสิ่งที่แพร่ภาพมาจากที่ห่างไกล เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม 
ชัยขุนพล, 2556) เช่นนี้แล้ว โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดจากการ
ผสมผสานความสามารถระหว่างเทคโนโลยีโทรศัพท์กับเทคโนโลยีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเข้า
ไว้ด้วยกัน จึงมีความสามารถในการขยายขีดความสามารถของผู้ใช้งานทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร
ของโทรศัพท์และในด้านการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต 
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Marshall McLuhan เห็นว่า ทุกครั้งที่มีสื่อชนิดใหม่เกิดขึ้นในสังคม สื่อใหม่เหล่านี้จะเข้า
มาจัดระบบวิธีคิดและส านึกของมนุษย์ โดยได้สรุปแง่มุมของการก าหนดผ่านสื่อ ( Media 
Determinism) ไว้ทั้งสิ้น 3 มิติ ด้วยกัน อันประกอบด้วย 

1. ผลกระทบของสื่อต่อมิติเรื่องเวลา (Time) คือ ความสามารถของสื่อในการ
บันทึกสารข้ามเวลา หรือย่อระยะเวลาในการสื่อสารให้สั้นลง เช่น การบันทึกภาพถ่าย 
การบันทึกข้อความ การบันทึกไดอารี่ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสมาร์ท
โฟน จะช่วยให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเกิดการขยายขีดความสามารถต่างๆ เหล่านี้ได้ 

2. ผลกระทบของสื่อต่อมิติเรื่องพ้ืนที่ (Space) คือ ความสามารถของสื่อในการ
สื่อสารหรือถ่ายทอดข้อความจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยข้ามพ้ืนที่ที่ห่างไกลกัน เช่น 
จดหมาย โทรเลข เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการสื่อสารประเภท
สมาร์ทโฟน นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านฟังก์ชั่น
โทรศัพท์แล้ว ยังช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ด้วย อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ประเภท
ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line, We Chat, YouTube เป็นต้น ความสามารถ
เหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้หรือได้รับข่าวสาร
ต่างๆ ที่ทั่วถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดก็ตาม ส่งผลให้คนทั่วโลกเกิดการเชื่อมร้อย
เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นลักษณะที่ McLuhan เรียกว่า หมู่บ้านโลก (The Global Village) 

3. ผลกระทบของสื่อต่อมิติเรื่องประสบการณ์ของมนุษย์ (Human Experience) 
คือ ความสามารถของสื่อในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้คน เช่น สื่อโทรทัศน์ท าให้
เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นต้น หรือจัดระเบียบประสบการณ์ที่เราไปสัมผัสแบบ
ใหม่ เช่น รายการสาธิตการท าอาหารทางโทรทัศน์ ซึ่งท าให้ผู้ชมได้รับรู้สัมผัสทางตาผ่าน
การมองเห็น และทางหูผ่านการได้ยิน แต่ไม่ได้รับรู้สัมผัสทางลิ้นและจมูก เป็นต้น 
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสมาร์ทโฟนเอง ก็มีส่วนช่วยในการขยายประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะจากความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้บริโภคสมาร์ท
โฟนได้รับข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาต่างๆ ที่ ไม่เคยพบมาก่อน ผ่านช่องทางอัน
หลากหลาย เช่น YouTube, Website, Blog เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นด้วยทฤษฎีวิพากษ์” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปตามแนวทางที่
ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ การตีความระหว่างผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน การรับรู้ความจริงเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น 
ตลอดจนลักษณะการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจัยท าการแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เป็นชายและหญิงอย่างละเท่าๆ กัน 
โดยจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามกรอบการจัดแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2558) เพ่ือให้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทย ดังนี้ 

  1. วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 15 – 17 ปี (วัยรุ่นตอนต้น หรือ Net Generation) 
จ านวน 8 คน มีลักษณะส าคัญคือ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
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ความสมบูรณ์ ท าให้คุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาในโลกยุค
ดิจิทัล (Digital Natives) ชอบท ากิจกรรมหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking) ชอบ
เข้าหาสังคมและกลุ่มเพื่อน 

2. วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 18 – 21 ปี (วัยรุ่นตอนกลาง หรือ Twixter) จ านวน 8 
คนมีลักษณะส าคัญคือ เติบโตขึ้นมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ชอบท ากิจกรรมหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking) ชอบเข้าหาสังคมและ
กลุ่มเพ่ือน มีความสามารถในการปรับตัวสูง 

3. วัยรุ่นที่อายุระหว่าง 22 – 24 ปี (วัยรุ่นตอนปลาย หรือ Early Nester) 
จ านวน 8 คนมีลักษณะส าคัญคือ เติบโตขึ้นมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร มีประสบการณ์ชีวิตพอสมควร ท าให้มีการคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ 

การด าเนินการสนทนากลุ่ม 

 - ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุ่ม 

 - ผู้วิจัยนัดหมายผู้ช่วยวิจัย (Assistant) พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่อย่างละเอียด 

 - ผู้วิจัยจัดเตรียมสถานที่ไว้ล่วงหน้า (Preset Setting) รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจดบันทึก ได้แก่ สมุดจด ปากกา อุปกรณ์บันทึกเสียง (ในที่นี้ใช้แอพพลิเคชั่น Voice Memos 
ในโทรศัพท์ iPhone 6 Plus) 

 - ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท าการต้อนรับผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Discussants) ทุกคน จัดให้
นั่งเป็นรูปวงกลม เพ่ือให้ทุกคนสามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจน 

- ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) โดยด าเนินการสัมภาษณ์ ด้วย
ค าถามใน 4 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ วัฒนธรรม
วัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารในสมาร์ทโฟน ตรรกะของการบริโภคสมาร์ท
โฟน การขยายขีดความสามารถของกลุ่มวัยรุ่นจากการบริโภคสมาร์ทโฟน และรูปแบบการบริโภค
สมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น 

- หลักจากถามค าถาม ผู้วิจัยท าการบันทึกค าตอบ ประกอบกับการบันทึกเสียงการ
สนทนา ระหว่างการตอบค าถาม ผู้วิจัยสังเกตปฏิกิริยาระหว่างผู้ร่วมการสนทนากลุ่มด้วยกันเอง 
ท าการจดบันทึกกริยาท่าทาง หรืออวัจนภาษาต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างไว้ประกอบการตีความด้วย 

- หลังจบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่สละเวลามาให้ความร่วมมือ 
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้ และกล่าวลา 
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ตัวอย่างค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Guide Questions) 

 ค ำถำมเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีกำรสื่อสำรใน
สมำร์ทโฟน 

- รูปลักษณ์ใดบ้างของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ที่ตรงกันกับความต้องการของท่าน 
(เช่น ความบาง ความเรียว การโค้งงอได้ เป็นต้น 

- ฟังก์ชั่นการท างานใดบ้างของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ที่ตรงกันกับความต้องการ
ของท่าน (เช่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นต้น) 

- ท่านต้องการให้มีการผลิตสมาร์ทโฟน ให้มีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร 

- ท่านต้องการให้มีการผลิตสมาร์ทโฟน ให้มีฟังก์ชั่นการท างานเป็นอย่างไร 

ค ำถำมเกี่ยวกับตรรกะของกำรบริโภคสมำร์ทโฟน  

 - ในการเลือกบริโภคสมาร์ทโฟน ท่านพิจารณาถึงมูลค่าใช้สอยมากน้อยเพียงใด 
อาทิ ฟังก์ชั่นการท างาน การใช้ประโยชน์ การอ านวยความสะดวก 

- ในการเลือกบริโภคสมาร์ทโฟน ท่านพิจารณาถึงมูลค่าแลกเปลี่ยนมากน้อย
เพียงใด อาทิ ราคา ส่วนลดจากการขายโทรศัพท์เครื่องเก่าเพ่ือซื้อเครื่องใหม่ (Turn) 

- ในการเลือกบริโภคสมาร์ทโฟน ท่านพิจารณาถึงมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์
มากน้อยเพียงใด อาทิ การให้เป็นของขวัญ 

- ในการเลือกบริโภคสมาร์ทโฟน ท่านพิจารณาถึงมูลค่าเชิงสัญญะมากน้อย
เพียงใด อาทิ การค านึงถึงแบรนด์ รูปลักษณ์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

- จริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่า วัยรุ่นซื้อสมาร์ทโฟนเพราะรูปลักษณ์สวยแต่ใช้ไม่เต็ม
ศักยภาพ 

- โดยทั่วไปแล้ว ท่านมีความพึงพอใจในการบริโภคสมาร์ทโฟนหรือไม่ อย่างไร  

ค าถามเก่ียวกับการขยายขีดความสามารถของกลุ่มวัยรุ่นจากการบริโภคสมาร์ทโฟน  

- การบริโภคสมาร์ทโฟน ท าให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารโดยก้าวข้ามข้อจ ากัด
ด้านเวลาไดอ้ย่างไรบ้าง 

- การบริโภคสมาร์ทโฟน ท าให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารโดยก้าวข้ามข้อจ ากัด
ด้านสถานที่ได้อย่างไรบ้าง 

- การบริโภคสมาร์ทโฟน ท าให้ท่านได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอย่างไร
บ้าง 
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- ท่านคิดว่า ท่านได้ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ อย่างไร 

ค ำถำมเกี่ยวกับรูปแบบกำรบริโภคสมำร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น 

 - พฤติกรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของแต่ละท่าน เกิดขึ้นแบบซ้ าๆ 
สม่ าเสมอ และมีความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 

- พฤติกรรมการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของแต่ละท่าน เกิดขึ้นแบบซ้ าๆ สม่ าเสมอ 
และมีความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 

- พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนของแต่ละท่าน เกิดขึ้นแบบซ้ าๆ สม่ าเสมอ 
และมีความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ (Categories) ตาม
ประเด็นหลักในการสนทนากลุ่ม เมื่อจ าแนกข้อมูลที่ได้จากข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีตีความข้อมูล 
(Interpretation) เพ่ือตอบค าถามน าการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ 
ที่ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ มาเป็นแนวทางในการตีความและท าความเข้าใจ อันประกอบด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุ่น แนวคิดการใช้สื่อและความพึงพอใจ แนวคิดตรรกวิทยาแห่งการ
บริโภค และแนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด หลังจากนั้นจึงท าการน าเสนอข้อมูล ด้วย
วิธีการพรรณนา (Description) การวิเคราะห์ (Analysis) และการสังเคราะห์ (Synthesis) 
อภิปรายผล น าเสนอข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดในการวิจัยต่อไป 

ผลการวิจัย 

หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มแล้ว ผู้วิจัยพบผลการวิจัยใน 3 
ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ผลด้านวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมาร์ท
โฟน ผลด้านตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟน และผลด้านการขยายขีดความสามารถจากการ
บริโภคสมาร์ทโฟน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

ผลด้านวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน  

 ในประเด็นเรื่องรูปลักษณ์ หรือรูปแบบ (Form) ของสมาร์ทโฟนที่ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า กลุ่ม Net Generation ให้ความสนใจกับคุณสมบัติด้านความเรียว บาง 
สะดวกพกพา การโค้งงอ ดีไซน์ และสีสัน โดยแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ iPhone และ Samsung 
ส่วนกลุ่ม Twixter ให้ความสนใจกับคุณสมบัติด้านความเรียว บาง สะดวกพกพา โดยแบรนด์ที่มี
ชื่อเสียง ได้แก่ iPhone และ Samsung เช่นกัน ขณะที่กลุ่ม Early Nester ให้ความสนใจกับ
คุณสมบัติด้านบาง และหน้าจอใหญ่ โดยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ iPhone, Samsung, 
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Microsoft และ Sony ทั้งนี้ วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่า จะเลือกบริโภคสมาร์ทโฟน
ที่มีรูปลักษณ์ หรือรูปแบบ (Form) ที่สอดคล้องกันกับวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของตนเป็น
ส าคัญ 

 ในประเด็นเรื่องฟังก์ชั่น หรือเนื้อหา (Content) ของสมาร์ทโฟนที่ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นทั้งกลุ่ม Net Generation กลุ่ม Twixter และกลุ่ม Early Nester ต่าง
ก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า สมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ และเกือบทุกรุ่นในปัจจุบัน มีฟังก์ชั่นหรือ
เนื้อหา และความสามารถในการท างานที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก  

 ส่วนในประเด็นเรื่องประสบการณ์ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสมาร์ทโฟนของ
กลุ่มวัยรุ่น พบว่า ในกลุ่ม Net Generation นั้น 6 ใน 8 คน เคยเขียนค าวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ต 
และ 3 ใน 8 คน มีประสบการณ์เคยถูกสัมภาษณ์เชิงการตลาดเพ่ือวิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟน 
ส่วนในกลุ่ม Twixter นั้น 5 ใน 8 คน เคยเขียนค าวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ต และ 2 ใน 8 คน มี
ประสบการณ์เคยถูกสัมภาษณ์เชิงการตลาดเพ่ือวิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟน ขณะที่ในกลุ่ม Early 
Nester นั้น 5 ใน 8 คน เคยเขียนค าวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีใครเคยมีประสบการณ์ถูก
สัมภาษณ์เชิงการตลาดเพ่ือวิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟน 

ผลด้านตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟน  

การศึกษาตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าใช้สอย (Use Value) ของวัยรุ่น 
พบว่า ทั้งกลุ่ม  Net Generation กลุ่ม Twixter และกลุ่ม Early Nester ต่างก็พิจารณา
ประโยชน์ใช้สอยของสมาร์ทโฟนเป็นหลักส าคัญในการตัดสินใจบริโภค เช่น ประโยชน์ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ประโยชน์ด้านการท างาน โดยฟังก์ชั่นที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ประโยชน์มากที่สุด ก็คือ ระบบ
อินเทอร์เน็ต และความสามารถของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ใน
สมาร์ทโฟน 

ในตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าแลกเปลี่ยน (Exchange Value) พบว่า 
วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มให้ความส าคัญกับเรื่องราคาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม Net Generation 
และกลุ่ม Twixter ซึ่งยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง ในด้านการแลกเปลี่ยน พบว่า กลุ่ม Net 
Generation นิยมขายสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าเพ่ือซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ (Turn) โดยมักเปลี่ยน
สมาร์ทโฟนทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี ส่วนกลุ่ม Twixter ก็นิยมขายสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าเพ่ือซื้อสมาร์ท
โฟนเครื่องใหม่เช่นกัน โดยมักเปลี่ยนสมาร์ทโฟนทุก 1 ปี ขณะที่กลุ่ม Early Nester ไม่นิยมขาย
สมาร์ทโฟนเครื่องเก่าเพ่ือซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ มักเปลี่ยนสมาร์ทโฟนทุก 2 ปี โดย 3 ใน 8 คน
ของกลุ่มนี้มีสมาร์ทโฟนมากกว่า 1 เครื่อง 

 



 
164 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

ในตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 
Exchange Value) พบว่า ไม่ปรากฏการใช้ตรรกะนี้ในกลุ่ม Net Generation ส่วนกลุ่ม Twixter 
มีปรากฏบ้าง โดย 1 ใน 8 คน ได้รับสมาร์ทโฟนเป็นของรางวัลจากการขึ้นแสตนด์เชียร์งาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์  ขณะที่กลุ่ม Early Nester ก็มีปรากฏบ้างเช่นกัน โดย 5 ใน 
8 คน มอบหรือซื้อสมาร์ทโฟนเพ่ือเป็นของขวัญให้คนในครอบครัวใช้ และอีก 1 ใน 8 คน ได้รับ
สมาร์ทโฟนเป็นของขวัญจากการท างาน 

ส่วนในตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าเชิงสัญญะ (Sign Value) พบว่า กลุ่ม 
Net Generation กลุ่ม Twixter และกลุ่ม Early Nester ต่างก็ให้ความส าคัญกับอุปกรณ์ตกแต่ง
สมาร์ทโฟน เช่น เคส ฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพ่ือสร้างความสวยงาม และต้องการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะของตน นอกจากนี้ ยังตอบตรงกันว่า มักพกสมาร์ทโฟนติดตัวไปทุกที่ ทุกเวลา เพราะ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง จุดที่แตกต่างคือ กลุ่ม Net Generation กับกลุ่ม Twixter จะ
ค านึงถึงสมาร์ทโฟนเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียง (เช่น “ใช้ iPhone เพราะ Cool” “ใช้ iPhone 
เพราะทันสมัย”) ขณะที่กลุ่ม Early Nester จะค านึงถึงแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ 

ผลด้านการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟน 

การขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟนในมิติเรื่องเวลา (Time) พบว่า 
วัยรุ่นทุกกลุ่มมีความพึงพอใจกับความสามารถด้านนี้ โดยวัยรุ่นทั้งสามกลุ่มมักใช้ประโยชน์จาก
สมาร์ทโฟนด้วยการจดบันทึก บันทึกภาพ ช่วยในการเรียน และการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
มีสิ่งที่ต่างกันคือ กลุ่ม Net Generation กับกลุ่ม Twixter นิยมใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ซับซ้อน 
เนื่องจากสามารถท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ขณะที่กลุ่ม Early 
Nester นิยมใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เน้นความสะดวก ไม่ซับซ้อน 

ส าหรับการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟนในมิติเรื่องพ้ืนที่ (Space) 
พบว่า วัยรุ่นทุกกลุ่มมีความพึงพอใจกับความสามารถด้านนี้เช่นกัน โดยทั้งกลุ่ม Net Generation 
กลุ่ม Twixter และกลุ่ม Early Nester ตอบเหมือนกันว่า ใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร 
เชื่อมต่อข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อสารกับผู้ อ่ืนที่อยู่ห่างไกลผ่านสื่อสังคม (Social 
Media) อาทิ Facebook, Instagram และสื่อส าหรับการสนทนา (Instant Messaging) อาทิ 
Line, Facebook Chat เป็นต้น 

ส่วนการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟนในมิติเรื่องประสบการณ์ 
(Human Experience) พบว่า วัยรุ่นทุกกลุ่มมีความพึงพอใจกับความสามารถด้านนี้เช่นกัน โดย
กลุ่ม Net Generation ตอบว่า ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในสมาร์ท
โฟน ทั้งด้านที่เป็นเนื้อหาสาระและด้านที่เป็นความบันเทิง เช่น เว็บไซต์ต่างๆ เกมส์ เพลง ซีรีส์ 
ละครและภาพยนตร์ เป็นต้น กลุ่ม Twixter ก็ตอบว่า ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากผ่าน
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แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในสมาร์ทโฟน ทั้งด้านที่เป็นเนื้อหาสาระและด้านที่เป็นความบันเทิงเช่นกัน 
ขณะที่กลุ่ม Early Nester ตอบว่า ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน
สมาร์ทโฟน โดยเน้นด้านที่เป็นเนื้อหาสาระ หรือการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นหลัก 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นด้วยทฤษฎีวิพากษ์” 
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

อภิปรายผลด้านวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน  

ประเด็นเรื่องรูปลักษณ์ หรือรูปแบบ (Form) ของสมาร์ทโฟนที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มวัยรุ่นนั้น จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นทุกกลุ่มให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ
ค าอธิบายลักษณะวัฒนธรรมวัยรุ่นของ Paul Willis (1990) ที่ว่า ในวัฒนธรรมวัยรุ่นนั้น วัยรุ่น
มักจะสนใจหรือให้ความส าคัญอย่างมากกับรูปแบบ (Form) มากกว่าเนื้อหา (Content) ซึ่งถือได้
ว่าเป็นแบบแผนการบริโภคสมาร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่ม
อ่ืน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า กลุ่ม Net Generation เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความส าคัญ
ในรายละเอียดรูปแบบของสมาร์ทโฟนมากที่สุด ทั้งเรื่องความเรียว บาง สะดวกพกพา การโค้งงอ 
ดีไซน์ และสีสัน นอกจากนี้ การที่วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่า จะเลือกบริโภคสมาร์ท
โฟนที่มีรูปลักษณ์ หรือรูปแบบที่สอดคล้องกันกับวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของตนเป็นส าคัญ
นั้น ก็เป็นไปตามค าอธิบายของ Dick Hebdige (1976; 1979) ที่ได้เน้นย้ าว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดของ
การศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น นั่นก็คือ การศึกษาเรื่อง “สไตล์” นั่นเอง 

 ในด้านฟังก์ชั่น หรือเนื้อหา (Content) ของสมาร์ทโฟนที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
วัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า สมาร์ทโฟนทุกแบรนด์และเกือบทุกรุ่นในปัจจุบัน มีฟังก์ชั่น
พ้ืนฐานใกล้เคียงกัน เรื่องฟังก์ชั่นจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ (Paul Willis, 
1990) และผลการวิจัยยังสอดคล้องกันกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ ธนัชพร เทพทวี (2558) ที่
พบว่า ความสามารถในการใช้งานของสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อการที่กลุ่ม
วัยรุ่นจะตัดสินใจบริโภค กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นให้ความส าคัญกับเรื่องการใช้งานสมาร์ทโฟนก็จริง 
แต่ปัจจัยนี้มีสถานะเป็นปัจจัยด้านความจ าเป็น (Necessary Factor) หรือปัจจัยเบื้องต้นที่เป็น
สาเหตุให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจการบริโภคสมาร์ทโฟน แต่การตัดสินใจบริโภคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเพียงพอ (Sufficient Factor) ร่วมด้วย อาทิ แบรนด์ของสมาร์ทโฟน 
รูปลักษณ์ หรือสัญญะอ่ืนๆ จากการเลือกใช้สมาร์ทโฟน 
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ส่วนในประเด็นเรื่องประสบการณ์ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสมาร์ทโฟนของ
กลุ่มวัยรุ่น จะเห็นได้ว่า ผู้ร่วมการสนทนากลุ่มบางคนเคยถูกสัมภาษณ์เชิงการตลาดเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟน เช่น สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้า โดยค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคก่อน (Paul Willis, 1990) 
นอกจากนี้ ผู้ร่วมกลุ่มสนทนาส่วนใหญ่ยังเคยมีประสบการณ์ในการเขียนค าวิจารณ์และข้อ
ร้องเรียนไปยังบริษัทเจ้าของสมาร์ทโฟน ซึ่งต่างก็ได้รับค าตอบว่าจะรับค าติชมไว้แก้ไขพัฒนาต่อไป 
อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าโดยค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน 

อภิปรายผลด้านตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟน  

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า วัยรุ่นทุกกลุ่มให้ความส าคัญกับตรรกะมูลค่าใช้สอย (Use 
Value) ในฐานะเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน หรือปัจจัยด้านความจ าเป็น (Necessary Factor) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ธนัชพร เทพทวี (2558) นั่นคือ วัยรุ่นทุกกลุ่มจะพิจารณาเรื่อง
ความสามารถต่างๆ อาทิ ประโยชน์ด้านการติดต่อสื่อสาร ประโยชน์ด้านการท างาน การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต หรือความสามารถของแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นเกณฑ์แรกของการพิจารณาเลือก
สมาร์ทโฟน แม้เหตุผลด้านนี้จะมีความส าคัญถึงขนาดขาดไม่ได้ แต่เหตุผลนี้เป็นเพียงตรรกะเดียว
ในขั้นต้นเท่านั้น ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจบริโภคสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นได้ในทันที 

ในตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าแลกเปลี่ยน (Exchange Value) จะเห็นว่า 
วัยรุ่นทุกกลุ่มต่างก็ให้ความส าคัญกับเรื่องราคาของสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะกลุ่ม Net Generation 
กับกลุ่ม Twixter ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ เพราะ
ยังอยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ จึงท าให้สามารถพิจารณาได้
ว่า ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจบริโภค
สมาร์ทโฟนเช่นกัน 

ส่วนในตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 
Exchange Value) นั้น  โดยรวมกลุ่มวัยรุ่นให้ความส าคัญกับตรรกะด้านนี้ไม่มากนัก มีเพียงกลุ่ม 
Early Nester เท่านั้นที่ให้ความส าคัญ เพราะเคยมีประสบการณ์โดยตรงกับตรรกะด้านนี้ เช่น 
การซื้อสมาร์ทโฟนให้เป็นของขวัญแก่สมาชิกในครอบครัว การได้รับสมาร์ทโฟนเป็นของขวัญจาก
การท างาน เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นสาเหตุเนื่องมาจากการมีทุนทางสังคมหรือบทบาทหน้าที่ในสังคมที่
ต่างจากวัยรุ่นกลุ่มอ่ืน 

สุดท้าย ในตรรกะของการบริโภคสมาร์ทโฟนด้านมูลค่าเชิงสัญญะ (Sign Value) นั้น 
วัยรุ่นทุกกลุ่มต่างให้ความส าคัญกับเรื่องแบรนด์หรือตราสินค้าของสมาร์ทโฟนมากที่สุด แต่
แตกต่างกันที่เหตุผลของแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่ม Net Generation กับกลุ่ม Twixter จะ
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พิจารณาบริโภคสมาร์ทโฟนเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ขณะที่กลุ่ม Early Nester จะพิจารณา
บริโภคสมาร์ทโฟนเฉพาะแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ ผลการวิจัยยังพบอีกว่า วัยรุ่นทุกกลุ่มใช้การ
ตกแต่งและการเลือกแอพพลิเคชั่น เพ่ือสร้างความแตกต่าง หรืออัตลักษณ์ของตนเอง สอดคล้อง
กับท่ี Dick Hebdige อธิบายไว้ว่า การบริโภคหรือความนิยมในสินค้าของกลุ่มวัยรุ่นนั้น เป็นความ
พยายามเพ่ือแยกออกจากทั้งความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตวัของผู้คนในวัฒนธรรมวัยรุ่นนั่นเอง และสอดคล้องกับค าอธิบายของ Baudrillard ที่กล่าว
ว่า ในการบริโภคนั้น จะมีทั้งด้านที่เป็นการบริโภคเพ่ือการเลียนแบบ และด้านการบริโภคเพ่ือสร้าง
ความแตกต่าง ซึ่งการตกแต่งและการเลือกแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนนี้ ก็เป็นอีกความพยายาม
หนึ่งของการบริโภคเพ่ือสร้างความแตกต่างของกลุ่มวัยรุ่นด้วย จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า วัยรุ่นทุก
กลุ่มให้ความส าคัญกับตรรกะด้านมูลค่าเชิงสัญญะในฐานะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเพียงพอ 
(Sufficient Factor) นั่นเอง 

อภิปรายผลด้านการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟน 

 โดยรวมแล้ว วัยรุ่นทุกกลุ่มพึงพอใจกับการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ท
โฟนทั้งในมิติเรื่องเวลา พ้ืนที่ และประสบการณ์ ทั้งนี้เพราะความสามารถเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
ความสามารถพ้ืนฐานของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบัน ทั้งยังมีความสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตของวัยรุ่น
ที่ต้องการการติดต่อสื่อสารข้ามข้อจ ากัดด้านเวลา และข้ามข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ตลอดจนต้องการ
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ด้วย (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) 

 ผลการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟนในมิติเรื่องเวลานั้น กลุ่มวัยรุ่นแต่
ละกลุ่มน าสมาร์ทโฟนไปใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม Net Generation กับ
กลุ่ม Twixter น าไปใช้ช่วยในการเรียน ส่วนกลุ่ม Early Nester น าไปใช้ช่วยในการท างาน เป็น
ต้น ซึ่งเป็นไปตามช่วงวัยของวัยรุ่น ทั้งยังพบว่าการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นนั้น เป็นความแตกต่างในระดับ (Difference in Degree) ไม่ใช่ความแตกต่างใน
ประเภท (Difference in Kind) กล่าวคือ ขณะที่วัยรุ่นทั้งสามกลุ่มเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเดียวกัน 
กลับพบว่า กลุ่ม Net Generation กับกลุ่ม Twixter นิยมใช้งานฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน เนื่องจาก
สามารถท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ในขณะที่กลุ่ม Early Nester 
นิยมใช้ฟังก์ชั่นที่ไม่ซับซ้อน เพราะเน้นความสะดวกสบายในการใช้งาน  

ส่วนผลการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมาร์ทโฟนในมิติเรื่องพ้ืนที่และมิติเรื่อง
ประสบการณ์นั้น จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นนั้น 
เป็นความแตกต่างในระดับ (Difference in Degree) ไม่ใช่ความแตกต่างในประเภท (Difference 
in Kind) เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่มน าสมาร์ทโฟนไปใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
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กันบ้าง กล่าวคือ กลุ่ม Net Generation กับกลุ่ม Twixter มักใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ ขณะที่กลุ่ม Early Nester มักใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการ
รักษาความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามล าดับขั้นของพัฒนาการมนุษย์ ซึ่งวัยรุ่น
ตอนต้นและตอนกลางจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ มากกว่าวัยรุ่นตอนปลาย ที่จะเน้นการ
รักษาความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่แล้ว (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบุกเบิกเพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลและลักษณะการบริโภค
สมาร์ทโฟนใน ภาพรวมของกลุ่มวัยรุ่น ระดับชนชั้นกลางขึ้นไป ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท่านั้น ดังนั้น แนวทางในการท าการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น จึงเป็นไปตามข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตดังต่อไปนี้ 

1. แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยวิธีอ่ืน ที่นอกเหนือไปจากการแบ่งตามเกณฑ์
อายุ เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

2. ศึกษาสมาร์ทโฟนให้ครบทุกระดับ เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตสมาร์ทโฟนอ
อกสู่ท้องตลาดเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่สมาร์ทโฟนราคาถูก ราคาปานกลาง และราคาแพง ดังนั้น
งานวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษากับสมาร์ทโฟนให้ครอบคลุมทุกระดับ 

3. อาจมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมด้วย เช่น การ
ส ารวจ การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้อธิบายกับปรากฏการณ์ใน
สังคมได้อย่างน่าเชื่อถือและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

4. การศึกษาวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน 
อาจมีการศึกษาในมุมผู้ผลิตร่วมด้วย เช่น ศึกษาจากบริษัทที่ท าวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทเจ้าของ
สมาร์ทโฟน อาทิ บริษัท Neilsen บริษัท Synnovate เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



 
169 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 

ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์. (2519). วัยรุ่นและการปรับปรุงบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช. 

กาญจนา  แก้ ว เทพ .  (2557) .  ศาสตร์ แห่ งสื่ อและวัฒนธรรมศึ กษา  ( พิม พ์ครั้ งที่  3) . 
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. 

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล. (2556). คู่มือสื่อใหม่ศึกษา. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่าย
วิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ภาพพิมพ์. 

กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2553). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี: เศรษฐศาสตร์
การเมืองกับสื่อสารศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2557). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

ชื่นสุมล บุนนาค. (2549). วัฒนธรรมกลุ่มย่อยของวัยรุ่น : การแสดงออกรูปแบบใหม่ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 10-23. 

ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู. (2540). รปูแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ปาริชาต นาคอ่อน. (2546). การเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา. 

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ. (2552). Gen Y ประเทศไทย จินตนาการถึงชาติวันพรุ่งนี้. ส านักพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek: กรุงเทพมหานคร. 

ธนัชพร เทพทวี. (2558). การบริโภคเชิงสัญญะและการสร้างความโดดเด่นทางสังคมของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน.นิเทศศาตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 18(2), 51-63. 

ศิวพร ศรีสมัย และประชิต อินทะกนก. (2547). อินเทอร์เน็ตต าบล: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. 
สุรินทร์: สถาบันราชภัฏสุรินทร์.  



 
170 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

ส านักที่ปรึกษา กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข. (2558). สถานการณ์ด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย . เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 25 มีนาคม 2558 จาก
http://advisor.anamai.moph.go.th/main 

อรญา หาญพัฒนนันท์. (2550). การสร้างวัฒนธรรมวัยรุ่นของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ 104.5 แฟต
เรดิโอ.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภาษาอังกฤษ 

Avenue A. I., Razorfish. (2007). Digital consumer behavior study. Retrieved 
February 27, 2015, from http://www.razorfish.com/reports/ 
DigConsStudy.pdf  

Bittman, M. (2011). Digital natives? New and old media and children’s outcomes. 
Australian Journal of Education, 55(2), 161–175. 

Buckingham, D. & Willett, R. (2006). Digital generations: Children, young people 
and new media. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Hebdige, D. (1976). The meaning of mod. In S. Hall et al (Eds). Resistance through 
rituals. London: Hutchinson. 

Hebdige, D. (1979). Subculture: The meaning of style. London: Methuen. 

Holbrook, M.B. (1985). Why business is bad for consumer research: The three bears 
revisited. In E.C.  

Hirschman & M.B. Holbrook (Eds.). Advances in Consumer Research, Vol.12, 
pp.145-156, UT: Association for Consumer Research. 

Holbrook, M.B. (1987). What is consumer research? Journal of Consumer Research, 
14, pp. 128-132, UT: Association for Consumer Research. 

Jim Taylor. (2009). Popular culture: We are what we consume. Retrieved March 20, 
2015, from https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-
prime/200912/popular-culture-we-are-what-we-consume 

Lu, Yao & Yu. (2005). Personal innovativeness, social influences and adoption of 
wireless Internet  services via mobile technology. Journal of Strategic 
Information Systems, 14, p.245–268. 

 



 
171 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

Reynolds, L. A. (2005). Who are the millennial? Deloitte Consulting LLP. Retrieved 
March 18, 2015, from http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/us_ 
consulting_millennialfactsheet_080606.pdf 

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th edition). NY: Free Press. 

Rogers, E., & Shoemaker, F. (1978). Communication of innovations: A cross-cultural 
approach. NY: Free Press. 

Rugimbana, R. (2007). Generation Y: How cultural values can be used to predict 
their choice of electronic financial service. Journal of Financial Service 
Marketing, 11(4). p.301-313.  

Solomon, M.R. (2015). Consumer behavior: Buying, having, and being (eleventh 
edition). England: Pearson Education Limited. 

Van den Bergh, J. & Behrer, M. (2011). How cool brands stay hot: branding to 
generation Y: Kagan Page Limited. 

Wertime, K. & Fenwick, I. (2008). DigiMarketing: The essential guide to new media 
& digital marketing. Singapore: John Wiley. 

Willis, P. (1990). Common culture: Symbolic work at play in the everyday cultures 
of the young. United States: Westview press. 

Wolburg & Pokrywczyniski. (2001). Exploring gender differences on generation Y’s 
purchase intentions of prototypical and me-too brands. Journal of 
Consumer Research. 1(2). p.1-17. 

Yarrow, K. & O’Donnell, J. (2009). Gen buY: how tweens, teens, and twenty-
somethings are revolutionizing retail. Market Street, SF: A Wiley Imprint. 


