
บทที่ 1

ภูมิหลังของปญหา

ปจจบุนันี้วัยรุนและคนหนุมสาวจํ านวนมากยอมรับวา โทรศัพทมือถือ (Mobilephone)
เปนอปุกรณส่ือสารที่จํ าเปน ถึงขนาดกลาประกาศวาตนเปน “ทาสมือถือ” อยางเชนกรณีของ นาย
อรรฆรัตน นิติพน นองใหมแหงวงการบันเทิงที่กํ าลังกาวตามรอยพี่ชายอยาง นายอัมรินทร นิติพน 
ยอมรบัวาเขาเปนทาสเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือคนหนึ่ง ขาดไมไดและเปนมากถึงขนาดไมยอมอยู
ในทีอั่บสญัญาณ ไปไหนมาไหนจะเช็คตลอดวามีคลื่นมือถือหรือไม (ขาวไอที เดลินิวส 9 ต.ค. 
2545) ซึ่งความตองการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนไดแพรหลายออกไปอยางมากมาย ถึงขนาดที่
คณะกรรมาธกิารงบประมาณ ไดตั้งขอสังเกตในประเด็นที่นาสนใจ คือ เร่ืองกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา 27,460 ลานบาท โดยกรรมาธิการสวนใหญเปนหวงการตรวจสอบคุณสมบัติผูกู 
เพราะทีผ่านมามีขาววานักเรียนนํ าเงินกูไปซื้อโทรศัพทมือถือและเที่ยวเธค (ขาวหนา 1 เดลินิวส 
8 ก.ค. 2546) แตขณะเดียวกันในอีกมุมมองหนึ่ง ก็มีผูพบวาพฤติกรรมการใชโทรศัพทของวัยรุน 
มกัจะเปนการใชที่คอนขางไรสาระ ดังความเห็นของ ชาติ ภิรมยกุล (2546) ที่กลาววา

…พฤติกรรมการใชโทรศัพทของวัยรุนไทย เปนโรคเสพติดชนิดหนึ่งที่ไมมียา
รักษา ผมเคยเห็นเด็กอายุประมาณ 13 – 14 ป พอลงจากรถกดโทรศัพทมือถือ 
“อยูไหน ๆ มาถึงหรือยัง เดินมาอีกนิด เออใช ๆ” เช่ือไหมเขายืนหางกันแค 5 
– 6 เมตร คุยกันไมนานก็กดโทรศัพทหาเพื่อนอีกคน ไมถึง 1 นาทีเพ่ือนอีกคน
ก็มาถึงแลว ปจจุบันเยาวชนไทยถูกมอมเมา และสรางเสริมคานิยมเกี่ยวกับ
โทรศพัทมือถือ จนกลายเปนสิ่งสํ าคัญยิ่งกวาเส้ือผา ไมมีไมได อายเพื่อน เคย
เห็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนเรียนอยู ป.4 พกมือถือราคาเกือบ 2 หมื่นบาท…

นอกจากนี้ยังมีผูพบวา การใชโทรศัพทมือถือโดยไมระวังอาจนํ ามาซึ่งคาใชจายจํ านวน
มาก เนื่องจากผูใหบริการโทรศัพทมือถือมีการเพิ่มบริการเสริมจํ านวนมากออกมาลอใจวัยรุน เชน 
SMS, MMS, Download Ringtone, Logo, Screen Saver, Game รวมไปถึงบริการโอนสาย, พัก
สาย, รับสายเรียกซอน, ประชุมสามสาย, บริการรับสง Voice Mail และบริการ Mobile Internet 
ผานระบบ GPRS. เปนตน ซึ่งตองเสียคาใชจายตั้งแต 3 ถึง 15 บาทตอครั้ง (ขาวเศรษฐกิจ เดลินิวส  
15 ก.ค. 46) และยังไมรวมถึงผลเสียตอสุขภาพเนื่องจากการใชโทรศัพทมือถือ และการถูกคนราย
ปลนจี้เพ่ือเอาโทรศัพทมือถืออีกตางหาก
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จากปรากฏการณที่ไดกลาวมานี้ เปนเหตุใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช
โทรศพัทมือถือของกลุมนักศึกษา ที่กํ าลังเรียนอยูในสถาบันอาชีวศกึษา ซึ่งก็กํ าลังเปนวัยรุนที่สน
ใจและนิยมใชโทรศัพทมือถือจํ านวนมากเชนกัน

วัตถุประสงคของการศึกษา

1. ศกึษาเหตุผลของความตองการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนอาชีวศึกษา
2. ศกึษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนอาชีวศึกษา
3. เพ่ือคนหาคํ าตอบวาวัยรุนอาชีวศึกษาใหความหมายของโทรศัพทมือถือไววาอยางไร

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

เปนกลุมวัยรุนที่กํ าลังเรียนระดับ ปวส. ในวิทยาลัยอาชีวศกึษาแหงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี 
ซึ่งมีอายุระหวาง 19-21 ป ซึ่งทั้งหมดมีโทรศัพทมือถือใช
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บทที่ 2

กรอบแนวคิด

จิตวิทยาวัยรุน

ความเปนวัยรุน

วัยรุน (Adolescent) คอื ระยะของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอธิบายไดวา เปนการเริ่มตนของ
การเขาสูวัยหนุมสาว อันเปนระยะที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในความเปนตัวตนของเด็ก  Freud 
(1905 อางใน วิทยา, 2540 : 210) ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ วิทยา นาควัชระ (2540 : 
210 - 211) ที่ใหไววา วัยรุนเปนวัยที่มีความสํ าคัญ เปนชวงของชีวิตระหวางความเปนเด็กและ
ความเปนผูใหญ เร่ิมตนและสิ้นสุดลงโดยการสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ
มากกวาจะดูที่ชวงอายุ เพราะเปนการยากที่จะกํ าหนดอายุใหแนนอนวาเร่ิมจากเทาใดแน และการ
แบงอายุของวยัรุนไมไดมีกฎตายตัวเสมอไป ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ แบบแผนประเพณีและ
วฒันธรรม สํ าหรับในประเทศที่กํ าลังพัฒนา และประเทศที่เด็กมีวุฒิภาวะชานั้น ไดกํ าหนดชวง
อายขุองวัยรุนไวตั้งแต 13 ถึง 25 ป ดังนั้น ความเปนวัยรุน จึงตองพิจารณาจากความเปลี่ยน
แปลงของรางกายและจิตใจ ระหวางชวงของการกาวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ มากกวาการพิจารณา
จากตัวเลขอายุเพียงอยางเดียว

ลักษณะของวัยรุน

ปรีชา วิหคโต (2532 : 5 – 9) ไดกํ าหนดลักษณะความเปนวัยรุนไววา ความเปนวัยรุน
สามารถพจิารณาไดจาก ลักษณะเฉพาะทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งอธิบายไดวา วัย
รุนจะเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตอยาง “พรวดพราด” ทั้งสวนสูงและนํ้ าหนัก รวมทั้งการเพิ่มขนาด
และหนาที่ของอวัยวะเพศ ขณะเดียวกันก็จะมีการแสดงออกของอารมณที่รุนแรง ออนไหว และมัก
ควบคุมการแสดงออกของอารมณไมคอยได และความสัมพันธทางสังคมของวัยรุน ก็จะยึดถือ
กลุมเพือ่นเปนหลัก และเร่ิมมีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ ในขณะที่สติปญญาก็มีการพัฒนาถึง
ขั้นที่สามารถคิดอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรมได ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของ วิทยา นาควัชระ 
(2540 : 229 – 230) ที่ใหไววา วัยรุนเปนวัยที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง รางกายเจริญเติบโต 
ลักษณะทางเพศปรากฎเดนชัด การทํ างานของระบบประสาทและอวัยวะภายในมีผลตอความเจริญ
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เตบิโตและพฒันาการของเด็ก ในดานอารมณ เด็กวัยรุนจะมีอารมณรุนแรง แสดงความรูสึกอยาง
เปดเผยและตรงเกินไป มีความขัดแยงกับผูใหญ แยกตัวในบางครั้ง ตองการพึ่งพาตนเอง ไมเห็น
ดวยกบักฎเกณฑของบาน วิตกกังวลในขอบกพรองเก่ียวกับรูปรางหนาตาของตัวเอง สนใจบุคลิก
ภาพของตวัเอง อารมณที่พัฒนามากในวัยรุน ไดแก ความโกรธ ความกลัว และความรัก สํ าหรับ
พัฒนาการทางสังคมนั้น เด็กวัยรุนตองการเขากลุม ตองการใหกลุมยอมรับ ชอบเลียนแบบเพื่อน 
และคนเดนคนดัง การเลือกคบเพื่อนจะพถิิพิถันขึ้นในวัยรุนตอนกลาง เด็กวัยนี้จะชอบเที่ยวเตรหา
ความรู แตงกายตามสมัยนิยม สวนพัฒนาการทางปญญานั้น เด็กวัยรุนจะสามารถใชความคิดของ
ตนเองไดอยางมีเหตุผล ออกความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนได รูจักมองตนเอง และจะเรียนรูจากวิธี
การลองผดิลองถูก รูจักการปรับตัว สวนการพัฒนาการทางเพศนั้น เด็กวัยรุนจะพยายามปรับตัว
ใหมีพฤติกรรมทางเพศเปนที่ยอมรับของสังคมสวนใหญ ในเรื่องความตองการและความสนใจมี
หลายอยาง เชน ตองการความรัก ตองการอยากรูอยากทดลองในเรื่องเพศ ตองการเปนที่ยอมรับ
ในสังคม ตองการอิสรภาพ  ตองการพึ่งตัวเองและเปนตัวของตัวเอง ตองการการรวมกลุม 
ตองการประสบการณใหม ๆ และตองการแบบอยางที่ดี

จากลกัษณะของวัยรุนที่ไดกลาวมานี้ ก็พอจะสรุปไดวา วัยรุน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายอยางเห็นไดชัด มีพัฒนาการทางอารมณที่รุนแรง ตองการเพื่อนและความรักความเขา
ใจ ขณะเดยีวกนัก็ตองการความเปนตัวของตัวเอง ในขณะที่สามารถใชสติปญญาไดอยางซับซอน
และมีเหตุผล

แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของ

ปรีชา วิหคโต (2532 : 13 – 14) ไดรวบรวมทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่เก่ียวกับ
พฤตกิรรมของวัยรุน ซึ่งเปนผลงานของนักจิตวิทยาหลายทาน ดังนี้

1. แนวคิดของนักจิตวิเคราะห Sigmund Freud (อางใน ปรีชา, 2532 : 13) ซึ่งระบุวา 
วัยรุนเปนวัยที่สนใจและพอใจเพศตรงขาม และเร่ิมมีความสัมพันธทางเพศ ซึ่งฟรอยดเรียก
ลักษณะของเด็กวัยรุนเชนนี้วา วุฒิภาวะทางเพศ (Genital Stage) โดยอธิบายสาเหตุพฤติกรรม
ของเด็กวัยรุนวาเกิดจากสญัชาตญาณ คือ สัญชาตญาณชีวิต และสัญชาตญาณความตาย ซึ่งสัญ
ชาตญาณทั้งสองเปนแรงขับใหวัยรุนแสดงพฤติกรรม โดยสัญชาตญาณชีวิตจะผลักดันใหแสดง
พฤตกิรรมที่แสวงหาความสุข ความสบาย และหลบเลี่ยงความทุกขความเจ็บปวดทั้งปวง สวนสัญ
ชาตญาณความตายจะผลักดันใหแสดงพฤติกรรมกาวราว ทํ าลายสิ่งของ ทํ าลายบุคคลอื่น และรวม
ทัง้ทํ าลายตนเองดวย
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2. แนวคิดของนักมานุษยนิยม เชน Abraham Maslow (อางใน ปรีชา, 2532 : 13 – 
14) โดย Maslow มแีนวความคิดวาแรงดลใจ หรือความตองการ 5 ประเภท เปนสาเหตุของพฤติ
กรรม ไดแก

2.1 ความตองการทางสรีระ ไดแก ความหิว ความกระหาย
2.2 ความตองการสวสัดภิาพ ไดแก ความตองการความปลอดภัย
2.3ความตองการความรัก เปนความตองการที่มีความสัมพันธอันดีระหวาง
บคุคล ระหวางเพื่อน คนรัก พอแมลูก
2.4 ความตองการความนิยมนับถือในตนเอง เปนความตองการยอมรับ พอใจ 
และภูมิใจในตนเอง
2.5 ความตองการพัฒนาศักยภาพของตน เปนความตองการที่เกิดจากความ
ตองการรู เพราะใจรัก เพราะอยากทํ า ซึ่งถือเปนความตองการสูงสุด

ดงันัน้ ในทรรศนะของนักมานุษยนยิม แรงดลใจที่จะสนองความตองการในแตละขั้น คือสาเหตุ
ของพฤติกรรม

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางสังคมของวัยรุน

สมร ทองดี (2532 : 163) ไดเสนอแนวความคิดวา ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางสังคมของนักเรียนวัยรุน ซึ่งมีหลายประการดังนี้

1. บดิามารดาจะตองมีเจตคติที่ดีตอบุตรหลานของตน และตองไมแสดงความมีอคติตอ
บุตรคนใดคนหนึ่ง เพราะจะสงผลใหเด็กขาดความมั่นใจตนเอง และเกิดความอิจฉาริษยาใน
ระหวางพ่ีนอง

2. ใหความรักและความสนใจที่เหมาะสมแกวัย ซึ่งบิดามารดาควรแสดงออกในลักษณะ
ของการแสดงความสนใจ ความเขาใจ ใหอิสระอยางมีเหตุผล เปดโอกาสใหแสดงความสามารถ 
และความรูสึกตาง ๆ ไมควรแสดงความเปนหวงวัยรุนทุกกระเบียดนิ้ว เพราะจะทํ าใหวัยรุนรูสึก
ถูกบบีบงัคบั ซึ่งอาจทํ าใหเกิดการตอตานได

3. เล้ียงดแูบบประชาธิปไตย บิดามารดาควรเปดโอกาสใหวัยรุนมีอิสระ เปนตัวของตัว
เอง สอนใหรูจักสิทธิและหนาที่ของตน เปดโอกาสใหวัยรุนไดอธิบายและตัดสินใจดวยตนเอง

4. บดิามารดาควรเปนแบบอยางที่ดี ไมลงโทษหรือวากลาวอยางไมมีเหตุผล และตองเขา
ใจในเรื่องอุดมการณของวัยรุนที่มีตอตนเอง ครอบครัว เพ่ือน ชุมชน และประเทศชาติ
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พฤติกรรมผูบริโภค

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค

กอนทีจ่ะท ําความเขาใจถึงความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ควรมารูจักความหมายของ
ค ําวา “ผูบริโภค” กันกอน โดย Walters (1978 อางใน ศุภร, 2544 : 7) ไดนิยามความหมาย
ของ ผูบรโิภค ไววา คือบุคคลผูซึ่งมีสิทธิในการไดมาและใชไปซึ่งสินคาและบริการ ที่ไดมีการเสนอ
ขายโดยสถาบันทางการตลาด สวนความเห็นของ อดุลย จาตุรงคกุล(2534 : 5) เห็นวา ผูบริโภค
คอืบคุคลตาง ๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ หรืออีกนัยหนึ่งถามองในแงของเศรษฐกิจที่ใชเงิน
เปนสือ่กลาง ก็คือทุกคนที่มีเงิน นอกจากนั้น ในทัศนะของนักการตลาด ผูบริโภคจะตองมีความ
เตม็ใจในการซื้อดวย

สวนความหมายของ “พฤติกรรมผูบริโภค” นั้น อดุลย จาตุรงคกุล (2534 : 3) ไดให
ความหมายไววา เปนปฏิกิริยาของบุคคลที่เก่ียวของโดยตรง กับการไดรับและใชสินคาและบริการ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกํ าหนด
ปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานั้น ซึ่งคํ าจํ ากัดความนี้อาจแบงออกไดเปน 3 สวนสํ าคัญ คือ

1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากรานคา
การจายของในรานคา การซื้อ การขนสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและบริการที่
มจี ําหนายอยูในตลาด

2. บคุคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ และการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย (The Ultimate Consumer) เรามุงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการ 
เพ่ือน ําไปใชบริโภคเอง และ/หรือเพ่ือการบริโภคของหนวยบริโภคตาง ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึง
กัน เชน ครอบครัวหรือเพ่ือน

3. รวมถงึกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกํ าหนดปฏิกิริยา
ตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสํ าคัญของกิจกรรมการซื้อของผูบริโภค ที่กระทบ
โดยตรงตอปฏิกิริยาทางการตลาดที่เราสังเกตได เชน การติดตอกับพนักงานขาย กับสื่อโฆษณา
และการเปดรบัขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางความโนม
เอียงหรอืเกณฑในการประเมินคาทางเลือกตาง ๆ และปฏิกิริยาตาง ๆ เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
หลังจากการระบุและพิจารณาทางเลือกตาง ๆ เปนอยางดีแลว
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การตัดสินใจของผูบริโภค

ในการวางแผนและตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น นอยครั้งที่จะกระทํ าดวยตัวผูบริโภคเอง 
ผูบรโิภคตองพ่ึงพาแหลงที่พ่ึงตาง ๆ อยางนอย 4 แหลง เพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
ในการบริโภค ซึ่ง อดุลย จาตุรงคกุล (2534 : 6) ไดระบุแหลงที่พ่ึงพาของผูบริโภคไวดังนี้

1. ธรุกจิ โดยความมุงหมายของธุรกิจก็คือ ชวยเหลือผูบริโภคในการวางแผนการซื้อของ
เขา โดยเฉพาะอยางย่ิง “การตลาด” ไดใชเครื่องมือที่มีอยูเพ่ือชวยการตัดสินใจของผูบริโภค เชน 
การโฆษณา การขาย เปนตน

2. ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตางก็มีบทบาท ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางมากที
เดยีว ในการวางแผนของผูบริโภค โดยผานการแนะนํ าและเสนอความคิดเห็นใหแกกัน

3. เพ่ือน กลุมอางอิง และผูนํ าดานความคิดเห็น ซึ่งบุคคลเหลานี้ มีสวนไมนอยในการ
ชวยเหลือ แนะนํ า และเปนแบบอยางใหแกผูบริโภค

4. สัญลกัษณตาง ๆ เชน คํ าพูด รูปราง ลักษณะ สีสัน เปนตน ส่ิงเหลานี้มีสวนกระตุน
การตดัสนิใจของผูบริโภคได โดยเฉพาะ ณ จุดที่มีการซื้อ
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

ในการศึกษาเรื่อง โทรศัพทมือถือ : ปจจัยที่หาของวัยรุนอาชีวศกึษา เปนการศึกษาโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทัง้นีเ้พ่ือใหไดขอความในเชิงลึก อันจะนํ า
มาซึง่ความเขาใจในพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของวันรุนอาชีวศึกษาได

วิธีการรวบรวมขอมูล

การศกึษาครั้งนี้ แบงวิธีการรวบรวมขอมูลเปน 2 วิธี คือ การสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก 
(Focus group) เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลหลัก และการใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อเปนขอมูลเสริม

กลุมตัวอยางที่ศึกษา

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนกลุมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ซึ่งไดมาโดยการเจาะจงเลือก และมี
อายุระหวาง 19 ถึง 21 ป โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ

1. กลุมที่ใชวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก (Focus Group) จ ํานวน 2 คน เปนชาย 1 
คน ช่ือนองปู และเปนหญิง 1 คน ช่ือนองบาส ที่มีโทรศัพทมือถือใช คัดเลือกโดยพิจารณาจากมติ
สวนรวมของกลุมเพื่อนรวมชั้น

2. กลุมทีใ่ชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามปลายเปด จํ านวน 28 คน เปนชาย 1 คน 
หญิง 27 คน ที่มีโทรศัพทมือถือใช
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ปญหาและอุปสรรคของการรวบรวมขอมูล

เนื่องจากชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล อยูในชวงปลายเดือนสิงหาคม ตอเดือน
กันยายน อันเปนชวงปลายภาคเรียนซึ่งนักศึกษาตองเรงทํ ารายงาน โครงงาน และการเตรียมสอบ
ปลายภาค ทํ าใหการนัดหมายสัมภาษณไมเปนไปตามแผนที่วางไว และตัวนักศึกษาก็มีเวลาไม
มากนกัในการใหสัมภาษณ แตถึงกระนั้นนักศึกษาก็ใหขอมูลอยางเต็มที่และตรงไปตรงมา อีกทั้ง
การใชวิธีบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณ ก็ทํ าใหสามารถเก็บรายละเอียด
ของขอมูลไดมากพอสมควร

ผูใหสัมภาษณและบรรยากาศการสัมภาษณ

ผูใหสัมภาษณทั้งสองคือ นองบาส เปนนักศึกษาหญิง กํ าลังศึกษาระดับ ปวส. ช้ันปที่ 2 
สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ อายุ 20 ป เปนคนแรกที่มีโทรศัพทมือถือใชในชั้น และใชมาตั้งแต
เรียนอยูระดับ ปวช. เปนคนที่มีบุคลิกราเริง คลองแคลว และคุยเกง มีภูมิลํ าเนาอยูจังหวัด
นครปฐม แตมาเรียนที่จังหวัดราชบุรีตั้งแตช้ัน ปวช. โดยพักอยูหอพักเอกชน สวนอีกคนหนึ่งคือ 
นองปู เปนนักศึกษาชาย อายุ 19 ป ซึ่งเรียนอยูหองเดียวกับนองบาส มีอุปนิสัยคอนขางจะเรียบ
รอย เปนคนจังหวัดราชบุรีโดยกํ าเนิด มีบานพักอยูในตัวอํ าเภอเมือง

การนัดหมายสัมภาษณบุคคลทั้งสอง คอนขางยากลํ าบากเนื่องจากอยูในชวงเวลาปลาย
ภาคเรยีน ซึ่งทั้งสองจะตองเรงทํ ารายงานและเตรียมตัวสอบ จึงไมมีเวลาใหมากนัก ดังนั้น ผูวิจัย
จงึตองใชวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก (Focus Group) โดยนัดมาสัมภาษณกันที่หองพัก
อาจารยที่วิทยาลัย เวลา 13.50 ซึ่งเปนเวลาหลังเลิกเรียนแลว แตถึงกระนั้นทั้งสองก็มีเวลาให
เพียงไมเกิน 2 ช่ัวโมง

โดยในการสัมภาษณไดใชการจดบันทึก ประกอบการบันทึกเสียง ซึ่งทั้งสองก็ยินดีให
บนัทกึเสียงได โดยระหวางการสัมภาษณนั้น บรรยากาศเปนไปดวยดี ผูใหสัมภาษณทั้งสองมีทาที
ทีเ่ปดเผย และยินดีตอบทุกคํ าถาม
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บทที่ 4

ผลของการศึกษา

จากการรวบรวมขอมูลทั้งโดยการสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก และโดยใชแบบสอบถาม
ชนดิปลายเปด ถึงแมจะเปนขอมูลที่รวบรวมไดภายในเวลาที่คอนขางจํ ากัด แตก็พบวามีประเด็นที่
นาสนใจไมนอย ดังจะไดนํ าเสนอดังนี้

ความจํ าเปนหรือเพราะวาเทและดูดี

แมขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณในเบื้องตน จะชี้วาความตองการใชโทรศัพทมือถือ มาจาก
การเหน็ความจํ าเปนของการติดตอส่ือสารกับบุคคลที่เก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกันทั้งขอมูลของผูให
สัมภาษณ ขอมูลจากแบบสอบถาม รวมไปถึงความคิดเห็นของนักเรียนอีกหลายคน อาทิ ความ
เห็นของ กฤษดา ปนทวีเกียรติ (2546 : 86) นักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ที่
ใหความเห็นวา ชอบใชโทรศัพทเพราะความสะดวกสบายในการติดตอเพ่ือนและพอแม แตใน
ความเปนจริงก็ไมอาจปฏิเสธไดวาสวนลึก ๆ ในใจของวัยรุนเหลานี้ ก็คือความดูดี เท อยางที่เห็น
จากคนอืน่ ซึ่งเปนความเห็นที่หลุดออกมาจากปากของนองบาส ซึ่งเปนคนแรกของชั้นที่มีโทรศัพท
มอืถือใชมาตั้งแตเรียน ปวช. จนถึงปจจุบัน ไดกลาววา การมีโทรศัพทมือถือนั้น ใครมีก็เท ใครมีก็
ดดู ีจงึนาจะตั้งขอสังเกตไดวาความเทและดูดี ก็เปนสาเหตุลึก ๆ ของการอยากไดโทรศัพทมือถือ
ใชเชนกัน

อยากไดตองมีเงิน

ถึงแมผูใหญหลายคนดูออกจะเปนหวงการใชจายเงินของวัยรุนปจจุบัน แตสํ าหรับนอง
บาสและนองปูนั้น ดูเหมือนวาสามารถเปนแบบอยางของการใชจายเงินของวัยรุนไดดีทีเดียว 
เพราะทัง้สองสามารถเก็บเงินที่เหลือจากคาขนมที่ไดรับจากพอแม ตอเนื่องกันมาหลายปจนมีเงิน
เก็บเปนจํ านวนหมื่นในธนาคาร โดยเฉพาะนองบาสนั้นมีเงินเหลืออยูในปจจุบันถึงกวาสองหมื่น
บาท โดยที่พอแมก็ไมรู ดังนั้นเมื่ออยากไดโทรศัพทมือถือราคาเครื่องละ 14,000 บาท ก็ไมใช
ปญหาแตอยางใด แถมยังสามารถจายคาใชโทรศัพทในแตละเดือนดวยเงินของตนเองโดยไมตอง
รบกวนทางบานเพิ่มเติมแตอยางใด แตในกรณีของนองปู ยังตองอาศัยการสนับสนุนเงินประมาณ
ครึง่หนึง่ของราคาโทรศัพทจากคุณอา ซึ่งรักหลานเหมือนลูก และอีกครึ่งหนึ่งเปนเงินเก็บของตน
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เอง แตเมื่อพิจารณาจากราคาโทรศัพทของนองปูซึ่งสูงถึงเคร่ืองละ 17,000 บาท เพราะเปนรุน
ทนัสมยัสามารถถายรูปได ก็อดที่จะคิดไมไดวา หากนองปูจะเลือกใชโทรศัพทรุนที่ถูกลงกวานี้ ก็
อาจไมจํ าเปนตองรบกวนเงินของคุณอา นั่นแสดงวานักศึกษาวัยรุนปจจุบันมีขีดความสามารถใน
การซือ้หาโทรศัพทมาใช โดยไมตองรบกวนทางบาน หากเขาเหลานั้นจะรูจักประหยัดและเก็บออม 
ซึง่ก็สอดคลองกับขอมูลของกลุมตัวอยางคนอื่น ๆ ที่พบวาสัดสวนการซื้อโทรศัพทดวยตนเองกับ
ทีพ่อแมซือ้ใหนั้นมีจํ านวนเทา ๆ กัน และยังพบวาสวนใหญจะเปนผูออกคาใชโทรศัพทในแตละ
เดอืนดวยเงินเก็บของตนเองอีกดวย ซึ่งตางจากวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สวนใหญพอแม
ยังคงเปนผูซื้อใหถึงรอยละ 68.25 ในขณะที่ซื้อดวยตนเองเพียง 26.25 เทานั้น (ปุยฝาย, 2545 
: 53)

การเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ : เหตุผลยังอยูเหนืออารมณ

แมในกรณีของนองบาสจะใหเหตุผลถึงการเลือกซื้อโทรศัพทรุนที่ใชอยูปจจุบัน ซึ่งเปน
ย่ีหอ NOKIA รุน 8850 เพราะสวย กะทัดรัด และเปนที่รูจักก็ตาม แตนองปูซึ่งใชโทรศัพทย่ีหอ 
NOKIA 7250 ใหเหตุผลการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติหรือลูกเลน
ตาง ๆ มากกวา โดยเฉพาะรุนที่ใชอยูสามารถถายรูปไดดวย ในขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญยังคง
ยึดถอืเอา ราคา และความทนทานเปนเหตุผลหลักของการตัดสินใจซื้อ ดังตารางตอไปนี้

เหตุผล จ ํานวนผูตอบ
ราคาถูก 8
ทนทาน 7
สวย 6
เล็กกระทัดรัด 6
ความนิยม 4
คณุภาพ 4
ใชงาย 3
ลูกเลนเยอะ 3
ไดมาฟรี 2
พิมพภาษาไทยได 1
ใสรูปดานหลังเคร่ืองได 1
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แตขอมูลนี้ก็ยังขัดแยงกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ ของวัยรุ นในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบวาความสวยและขนาดที่เล็กระทัดรัด เปนปจจัยสํ าคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือ (ปุยฝาย, 2545 : 56) จงึเปนประเด็นที่นาจะตั้งคํ าถามไดวา เปนเพราะสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันหรือไมระหวางวัยรุนกรุงเทพฯกับวัยรุนตางจังหวัด จึงเปนสาเหตุที่ทํ า
ใหการใชเหตุผลของทั้งสองกลุมแตกตางกัน

วัยรุนยุคใหมกลาคิดกลาทํ า

นอกจากจะกลาคิดถึงการอยากมีโทรศัพทมือถือราคาเปนหมื่นแลว ยังกลาตัดสินใจซึ่งดู
เหมอืนจะเด็ดเดี่ยวกวาวัยรุนยุคกอนไมนอย เพราะการตัดสินใจซื้อโทรศัพทราคาเรือนหมื่น ทั้ง
นองบาสและนองปู ตางก็ไมบอกทางบานหรือพอแม โดยนองบาสจะซื้อกอนแลวคอยบอกภาย
หลัง เพราะกลัววาจะถูกตัดคาขนม ถาหากทางบานรูวาตนเองมีเงินเก็บพอที่จะไปซื้อโทรศัพทได 
สวนนองปนูัน้ กลัวจะถูกคัดคานและตอวาจากพอแม เนื่องจากเห็นวาเปนการจายเงินกอน จึงไป
ขอหุนคาโทรศพัทกับอาของตนเองคนละครึ่ง จากประเด็นนี้ทํ าใหเห็นไดวาวัยรุนยุคปจจุบัน แตก
ตางจากวยัรุนในยุคพอแมอยางมาก ในเรื่องของความกลาในการตัดสินใจ ซึ่งวัยรุนยุคกอนคงไม
กลาตดัสนิใจใชเงินกอนถึงขนาดนี้โดยที่ไมมีผูใหญรับรู

มือถืออยูในมือ

หลังจากทีไ่ดโทรศัพทมือถือรุนที่ตองการมาแลว ก็เปนประเด็นที่นาสนใจวา วัยรุนอาชีว
ศกึษากลุมนี้ใชโทรศัพทเพ่ือการใดบาง

โทรหาใครดี

นองบาสเปนผูทีบ่อกเราวา เธอจะติดตอกับทางบานดวยโทรศัพทมือถือทุกวัน ถาวันใด
เธอยงัไมไดโทรไป ทางบานก็จะโทรมา ดวยเหตุที่เธอมาเรียนหนังสือไกลบานและตองอยูหอพัก 
ทํ าใหการติดตอกับทางบานกลายเปนเรื่องกิจวัตร แตถึงกระนั้นก็ยังไมมากเทากับการโทรคุยกับ
แฟนและเพือ่น ซึ่งเธอประมาณวามีมากถึงกวา 60 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการโทรไปบาน ใน
ขณะที่ผูที่โทรเขาหาเธอมากที่สุดก็คือแฟน ทางบานและเพื่อนตามลํ าดับ แตสํ าหรับคนแปลกหนา
นั้น นองบาสยืนยันวาเธอจะไมยอมพูดดวยหากเปนคนที่ไมรูจัก เพราะกลัวถูกหลอกและกลัว
อันตราย ซึง่ตรงขามกับภาพที่หลายคนเชื่อวาวัยรุนมักชอบพูดคุยโทรศัพทกับใครก็ได แตเธอยืน
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ยันหนักแนนโดยใหเหตุผลวา “ตองท ําความหวังใหพอแมเปนจริงกอน เคาไวใจใหมาอยูขนาดนี้
แลว ตองไมทํ าอะไรใหเคาเสียใจ” ถึงแมเธอจะบอกวาพอแมก็ไมไดบังคับกะเกณฑอะไรในเรื่อง
การคบคน สวนนองปูนั้นกลับบอกวา หากชอบใครก็มักจะโทรไปคุยดวยกอนแตก็ไมมากนัก และ
ก็ยินดคียุโทรศพัทกับคนที่ไมรูจัก ซึ่งก็คงใชความไดเปรียบในฐานะเพศชายนั่นเอง แตถึงกระนั้น
นองปูก็ยังคงใหความสํ าคัญกับพอแมและครอบครัว โดยในยามที่ไมรับโทรศัพทเพราะกํ าลังเลน
เกมคอมพิวเตอรอยู แตถาเปนพอแมหรือเพ่ือนโทรเขาก็จะรับสายทุกครั้ง ซึ่งความเห็นเหลานี้
คอนขางสอดคลองกับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ที่ใหความสํ าคัญกับการโทรหาเพื่อนเปนอันดับแรก 
และครอบครัวเปนอันดับสอง ซึ่งไมใชเร่ืองแปลกแตอยางใด เพราะสอดคลองกับความเห็นของ
ปรีชา วิหคโต (2532 : 5 – 9) ทีก่ลาวถึงความสัมพันธทางสังคมของวัยรุนในเชิงจิตวิทยาวา จะ
ยึดถือกลุมเพื่อนเปนหลัก และเร่ิมมีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ ดังนั้นการพบเห็นวัยรุนใช
โทรศพัทพูดคุยกับเพื่อนบอยครั้งและเปนเวลานาน จึงไมใชเร่ืองผิดปกติแตอยางใด

เขาและเธอซุบซิบอะไรกันทางมือถือ

“เร่ืองไรสาระคะ” เปนคํ าตอบของนองบาส ซึ่งก็สอดคลองกับปู เมื่อถูกถามตอวาเร่ืองไร
สาระทีว่าคอืเร่ืองอะไรบาง “ประเภทแบบทั่วไปคะ แบบวาเปนยังไง กินขาวยัง อยูไหน” บาสบอก 
ซึง่นองปูก็เสริมในทํ านองเดียวกัน ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความคิดถึงกัน เมื่อไดพูดคุยกันแลวก็
จะรูสึกสบายใจ แตเมื่อเปนการคุยทางโทรศัพทก็ตองมีคาใชจายทุกครั้งซึ่งก็เปนจํ านวนไมใชนอย 
แตนองบาสก็มีความเห็นวา  “ถามนัแลกกับความสบายใจของเราไดก็โอเค” ซึง่เปนความเห็นที่
ตรงไปตรงมาและชัดเจนจนไมตองแปลความอีก ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิดของนักมานุษยนิยม 
เชน Abraham Maslow (อางใน ปรีชา, 2532 : 13 – 14) ทีก่ลาวถึงทฤษฎีความตองการของ
มนษุยวา มนุษยตองการความรัก ตองการมีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ระหวางเพื่อน คนรัก 
และพอแมลูก

แตในการใชโทรศัพทของวัยรุนก็ใชวาจะมีแตเร่ืองไรสาระเทานั้น การคุยเพื่อติดตอธุระ
กับทางบาน การปรึกษาหารือเร่ืองงานเรื่องการบานกับเพื่อน ก็มีการใชกันอยูไมนอย แมวาจะยัง
นอยกวาเร่ืองไรสาระอยูดีในความเห็นของทั้งสองคนและกลุมตัวอยางสวนใหญ แตถึงกระนั้นก็
ตามจากประสบการณของนองบาสก็พบวาการใชโทรศัพทมือถือพูดคุยเรื่องธุระการงาน ก็มีคุณคา
ตอเธอไมนอยเชนกัน เมื่อเธอเลาวาสามารถแกปญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เธอเรียน
อยูได โดยการขอคํ าแนะนํ าจากเพื่อนที่อยูไกลกันดวยการใชโทรศัพท ซึ่งเธอแสดงความรูสึกอยาง
ออกรสวา “พอมันไดแลวนี่ มันแบบอยากจะเฮอยากจะกรี๊ดใหล่ัน” ดังนั้นพฤติกรรมการคุย
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โทรศพัทมือถือของวัยรุนก็ใชวาจะไรสาระไปเสียทั้งหมด การใชโทรศัพทมือถืออยางมีคุณคาก็ยังมี
อยูไมนอยในกลุมวัยรุน

ตัวเลขที่นาทึ่ง

เมื่อถามถึงเร่ืองของคาใชจายนั้น ปรากฎวานองบาสเคยจายคาใชโทรศัพทในระบบบัตร
เตมิเงินสงูสุดเปนจํ านวนเงิน 2,100 ถึง 2,400 บาทใน 1 เดือน แตปกติก็จะอยูที่ 600 บาท ซึ่ง
ตางจากนองปู ที่มีการใชโทรศัพทในระบบจายรายเดือนโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,400 บาท และเคย
จายสงูสุดถึงเดือนละ 7,400 บาท ซึ่งเปนยอดที่นาตกใจสํ าหรับคนวัยนี้ ทั้งนี้นองปูใหเหตุผลวา
เพราะใชเลนระบบ WAP และ GPRS อันเปนระบบที่เช่ือมตอบริการอินเทอรเน็ต รวมทั้งใชโทร
ไปคุยกับเพื่อนที่อยูตางประเทศ และบางครั้งก็ใชเวลานานนับชั่วโมงในการคุยโทรศัพทกับเพื่อน
สนทิ แตเมือ่พิจารณาจากกลุมตัวอยางอ่ืนสวนใหญแลว พบวาเกือบทั้งหมดใชโทรศัพทในระบบ
บตัรเตมิเงิน และมีคาใชจายสวนใหญอยูที่ 300 บาทตอเดือน

เปนโทรศัพทมือถือหรือวาแฟชั่น

นองบาสซึ่งเปนคนแรกของชั้นที่มีโทรศัพทใชมาหลายป บอกวาเธอเคยเปลี่ยนเครื่อง
โทรศพัทมาถึง 15 เครื่องแลว ในขณะที่ปูเปลี่ยนมาเปนเครื่องที่ 10 แลว ซึ่งเหตุผลของการ
เปลี่ยนเครื่องใหมของนองบาสกค็อื ความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโทรศัพท ที่มี
ลูกเลนมากมาย เมื่อสนใจก็อยากได เมื่อไดมาแลว เลนแลว เขาใจแลว ก็อยากเปลี่ยนใหมอีกไป
เร่ือย ๆ ในขณะที่กลุมตัวอยางอ่ืน ๆ สวนใหญจะไมเปลี่ยน โดยใหเหตุผลวาของเกาก็ยังใชไดดี
อยู หรือไมก็ยังไมมีเงินจะไปซื้อใหม ในประเด็นนี้เราจะสรุปไดวา นาจะเปนผลมาจากฐานะทาง
การเงนิของแตละคนที่สงผลใหตัดสินใจเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนเครื่องใหม ในขณะที่นองบาสและปู
มเีงินเกบ็ในธนาคารเพียงพอ แตอีกหลายคนอาจไมใชเชนนั้น

โทรศัพทคือปจจัยที่หาจริงหรือ

ขอมูลที่พบมีความชัดเจนวา วัยรุนอาชีวศกึษาสวนใหญใหความสํ าคัญตอโทรศัพทมือถือ
คอนขางมาก ซึง่แสดงออกโดยการนํ าติดตัวไปในทุกสถานที่และทุกเวลา อันเปนคํ าตอบที่กลุมตัว
อยางสวนใหญยอมรับถึงรอยละ 67.9 ซึ่งก็ทํ านองเดียวกับความเห็นของนองบาสและนองปู โดย
เฉพาะนองบาสซึ่งกลาววา “มันก็เปนเพื่อนเราไดนี่คะ” เมื่อถูกถามวาจะใหนิยามของคํ าวา
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โทรศพัทมือถือวาอยางไรในความรูสึก และย่ิงเมื่อใหเลือกระหวางส่ิงที่ชอบมากในชีวิตสามสิ่งของ
นองบาส อันประกอบดวย คอมพิวเตอร รถ และโทรศัพทมือถือ คํ าตอบที่ไมลังเลใจเลยก็คือ 
โทรศพัท นอกจากนี้นองปูก็มีความรูสึกตอโทรศัพทมือถือที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ โทรศัพท
มอืถือเปนวัตถุที่ชวยผอนคลายอารมณในบางครั้ง เปนคํ าตอบที่มีเหตุผลประกอบเพิ่มเติมวา นอง
ปูมักจะชอบเลนเกมบนโทรศัพทมือถืออยูบอย ๆ หรือไมก็ใชเปนกลองถายภาพที่ใหความ
เพลิดเพลินไดในยามวาง ซึ่งคอนขางสอดคลองกับกลุมตัวอยางคนอื่น ๆ ที่มักจะหาความ
เพลิดเพลนิจากโทรศัพทมือถือนอกเหนือจากการพูดคุย โดยการเลนเกมมากที่สุด ดังตารางสรุป
ตอไปนี้

การใชโทรศัพทมือถือนอกเหนือจากการพูดคุย
การใช จ ํานวนราย

เลนเกม 22
สงขอความ 11
เปนนาฬิกาปลุก 9
เปนเครื่องคิดเลข 9
โหลดภาพและเสียง 6
เปนนาฬิกาดูเวลา 4
บนัทึกความจํ า 4
รองเพลง 1
วาดรูป 1
แตงเพลง 1
เลนอินเทอรเน็ต 1
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ผงัพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของวัยรุนอาชีวศึกษา

การไดมาซึ่งโทรศัพทมือถือ

เหตุผลในการเลือกซื้อ
ราคาถูก ทนทาน กะทัดรัด สวย
ความนิยม และคุณภาพ

วธิีการไดมา
เก็บเงินคาขนม แลวซื้อเอง
พอแมและญาติซื้อให
แฟนซื้อให

พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ

ใชคุยเรื่องทั่วไป “ไรสาระ” กับเพื่อน
และแฟน
ใชติดตอทางบาน
ใชปรึกษาเรื่องงาน
ใชเลนเกม คิดเลข ฯลฯ
คยุนาน
สวนใหญใชเวลากลางวันถึงหัวคํ่ า
ชอบเปลี่ยนเครื่องใหม
พกติดตัวตลอด
จายคาใชจายดวยตนเอง

ความหมายของโทรศัพทมือถือ

สํ าคัญ
เหมือนเปนเพื่อน
เปนสื่อกลางในการติดตอ
เปนเครื่องมือผอนคลายอารมณ
ตองมี ขาดไมได

เหตุผลที่อยากได
สะดวกในการติดตอ
เทและดูดี
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บทที่ 5

ผลสรุป

เมื่อพิจารณาจากขอมูลและผลการวิเคราะหในบทที่ผานมา ภาพของการใชโทรศัพทมือ
ถือของกลุมวัยรุนอาชีวศกึษานัน้ ไมไดเปนภาพที่วิกฤตหรือเปนเรื่องนาวิตกสํ าหรับสังคมมากนัก 
กลุมวัยรุนอาชีวศึกษากลุมนี้ แสดงใหเห็นถึงการเปนวัยรุนที่มีความรูสึกสํ านึกพอสมควรในการ
เปนลูกที่ดีของพอแม และเปนเยาวชนที่ดีของสังคม ดวยการไมพยายามเบียดเบียนพอแมเมื่อ
ตองการซื้อโทรศัพทมือถือ การรูจักเก็บสะสมเงินคาขนมอยางตอเนื่องหลายป การเลือกใช
โทรศพัทในระบบบัตรเติมเงิน ที่สามารถควบคุมคาใชจายไดดีกวาระบบจายรายเดือน รวมไปถึง
การออกคาใชจายดวยตนเอง เปนการสะทอนใหเห็นภาพของวัยรุนสวนหนึ่ง ที่อาจทํ าใหสังคม
คลายความวิตกไปไดบางในเรื่องของความรับผิดชอบ

แมในประเด็นของการใชโทรศัพทก็เชนกัน ถึงแมวาสวนใหญจะยอมรับวา การพูดคุยทาง
โทรศพัทสวนใหญจะเปนเรื่อง “ไรสาระ” ก็ตาม แตบนความไรสาระนั้นแฝงไปดวยความรัก ความ
คดิถงึ ความหวงใยอาทร ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของวัยรุน รวมไปถึงการใชเวลาพูดคุยโทรศัพทที่
ยาวนานนบัชั่วโมงในแตละครั้งก็ดี หรือแมแตการ “เหอ” เปลี่ยนเครื่องตามแฟชั่นของเครื่อง
โทรศพัทก็ด ี แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใชวาจะไรสาระไปทั้งหมด การใชโทรศัพทติดตอธุรกิจ การปรึกษา
หารือเร่ืองงานเรื่องการบานดวยโทรศัพทก็มีอยูไมนอยควบคูกันไป ซึ่งเขาเหลานั้นก็ยอมรับวา
โทรศพัทมอืถือไดใหคุณคาแกชีวิตของเขามากมาย จนดูเหมือนวาจะเปน “เพ่ือนรัก” ที่ขาดไมได
เสียแลวในชีวิตนี้

ดงันัน้เรากค็งจะปฏิเสธไมไดวา โทรศัพทมือถือ เปนอุปกรณที่ถือไดวาเปนปจจัยที่หาของ
วยัรุนอาชวีศึกษากลุมนี้ไปเสียแลว เพราะแมแตคนที่บอกวาไมเคยคิดอยากไดมากอน ก็ยังยอม
รับวาการมีโทรศัพทมือถือติดตัวไวก็นาจะเปนผลดีเหมือนกัน และการใชโทรศัพทมือถือในกลุม
วยัรุนกไ็มนาจะถือเปนปญหาใหญโตของสังคม อยูที่วาสังคมจะวางกรอบอยางไรแคไหน เพ่ือให
วยัรุนเหลานี้ใชโทรศัพทมือถือไดอยางมีคุณคามากยิ่งขึ้นตางหาก

เสนอแนะ
การศกึษาในประเด็นนี้มุงที่กลุมวัยรุน ที่มีอายุระหวาง 19-21 ป แตปจจุบันเราจะพบวา

เดก็วยัระดับประถมศึกษาก็เร่ิมมีโทรศัพทมือถือใชกันแลว เด็กเหลานี้ใชโทรศัพททํ าอะไรกันบาง 
เหมอืนหรอืแตกตางจากวัยรุนกลุมอื่นแคไหนเพียงใด นับเปนประเด็นที่นาศึกษาไมนอย ทั้งนี้เพ่ือ
ใหสังคมไดเรียนรูวา เมื่อไรที่ผูใหญควรจะมอบโทรศัพทมือถือใหเขาใช
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