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บทคดัย่อ 

ช่ือเร่ือง    พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผูว้จิยั           นายศกัด์ิสยาม  สุทศัน์ 

ปีการศึกษา    2560 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีความประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาทกัษะสอน เป็นการเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงันั้น การเรียน

ของนักศึกษาจะเป็นผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ทาํแบบฝึกหัดด้วยตนเอง มีโอกาสซักถามข้อสงสัย 

สามารถแสดงความคิดเห็น เขา้ห้องสมุดเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ งานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนใน

ชั้นเรียนของนกัศึกษา และ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนและผลการ

เรียนของนกัศึกษา โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

นกัศึกษาดา้นการใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือการเรียนรู้ในการศึกษา คน้ควา้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.67, S.D = 

0.47) รองลงมา คือ ดา้นการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมาก (𝑥 ̅= 2.85, S.D = 0.87)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด คือ ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  (𝑥 ̅= 2.50, S.D = 0.67)   

ดา้นการใชส้มาร์ทโฟน  เพ่ือคน้ควา้ขอ้มูล เพ่ือทาํกิจกรรมท่ี อาจารยใ์ห้ดาํเนินการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(𝑥 ̅= 3.74, S.D = 0.45) รองลงมา คือ  ใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือเก็บขอ้มูลในการสอนของอาจารย ์เช่น Power Point  

ภาพต่างๆ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.65, S.D = 0.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือคน้ควา้

เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพ่ิมเติม 

ดา้นการแอบใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คือ ใช้ส่งออนไลน์ 

(Facebook Line IG)  อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 0.90)  รองลงมา คือ ใชเ้ล่น ฟังเพลง/ชมภาพยนตร์ ดูโทรทศัน์ อยู่

ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 1.16)  และ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ใชเ้ล่น Game   (𝑥 ̅= 2.74,S.D = 1.01) 

ดา้นระยะเวลาใน การแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ช่วงท่ีอาจารยใ์ห้นักศึกษาทาํกิจกรรม

กลุ่ม อยู่ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 1.05) รองลงมา คือ มากกว่าคร่ึงหน่ึงของคาบเรียน อยู่ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.57, 

S.D = 0.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ช่วงท่ีอาจารยส์อนบรรยาย อยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅= 2.17, S.D = 1.03)  
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กติกิรรมประกาศ 

งานวิจยัเล่มน้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงขอกราบ

ขอบพระคุณท่านผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์อนุญาตจดัทาํวจิยั หาประสิทธิภาพ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี  

1  รวมถึงนกัศึกษาท่ีใหค้วามร่วมมือและตั้งใจในการเรียนเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยศิ์ริ  ซาํมาซา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารยว์ิชาญ  หงษ์

บิน หัวหน้าสํานักวิชาการและท่านผูบ้ริหารทุกท่าน ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยั ท่ีให้คาํแนะในการทาํวิจยั 

อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล  หวัหนา้ศูนยว์จิยั ผูใ้หค้าํแนะนาํในการทาํวจิยั    

งานวจิยัเล่มน้ีสาํเร็จไดจ้ากความร่วมมือของนกัศึกษาในชั้นเรียน  และความดีจากการทาํวิจยัใน

คร้ังน้ี  ผูเ้ขียนขอมอบใหบิ้ดามารดา และ ครูอาจารยทุ์กท่าน ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณมา ณโอกาสน้ี 

 

                                                                                                                 ศกัด์ิสยาม  สุทศัน์ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ลกัษณะและความเป็นมา 

ในระยะเวลาท่ีผา่นมานกัศึกษาส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนท่ีผา่นมาพบวา่  ผูส้อนจะประสบ

ปัญหาในการเรียนการสอนของนกัเรียนในบางส่วน ท่ียงัขาดทกัษะในการเรียน และจะมีปัญหาในเร่ือง

การเรียน จะเป็นนกัเรียนท่ีเรียนสาขาวชิาการตลาด  โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูงข้ึนไม่

มากนกั สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นโทรศพัทพ์กพาซ่ึงมีความสามารถคลา้ยคอมพิวเตอร์และ

สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดห้รืออาจกล่าวไดว้า่ สมาร์ทโฟนคือ การผสมผสานกนัระหวา่ง 

PDAกับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยสมาร์ทโฟนมีระบบปฏิบัติการท่ีสามารถพฒันาให้รองรับ

โปรแกรมประยกุตอ่ื์นๆ ไดด้ว้ย  (สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,  2555 ) 

ปัจจุบนัสมาร์ทโฟนเป็นท่ีนิยมกนัมากในคนหลากหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มนักศึกษา ในปัจจุบนั

ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนของนกัเรียนลดลง  เน่ืองจากผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อน ไดส้ังเกตเห็นวา่ผูเ้รียนใน

แต่ละปีมีทกัษะดา้นการความรู้  เพราะถา้ผูเ้รียนมีคะแนนการเรียนท่ีไม่ดีจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองไปถึงวิชา

อ่ืน ๆ อีกดว้ย  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจสืบเน่ืองจากองคป์ระกอบดา้นการศึกษาโดย  ในเร่ืองสมาร์ทโฟน 

สามารถเช่ือมต่อเข้ากับการใช้ในงานอินเตอร์เน็ต  นอกจากน้ีเทคโนโลยีมือถือสมาทโฟนมี

ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนและหลากหลาย เพื่อใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้ตลอดเวลา เป็นปัจจยัท่ีสําคญัของ

วยัรุ่น  เช่น ฟังเพลง ถ่ายภาพ วีดีโอ  เกมส์ โหลดงาน นกัศึกษามีพฤติกรรมในการใชง้านเพื่อการศึกษา

หาความรู้มากข้ึนตามเทคโนโลยโีดยการวจิยัวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของ

นกัศึกษา  ประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้มีผลการเรียนท่ีดีและความรู้หลากหลายจากแหล่งคน้ควา้ท่ี

ง่าย 

สาขาวิชาการตลาดเป็นแผนกหน่ึงของคณะบริหารธุรกิจท่ีเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) และ (ปวส). มีการพฒันาการเรียนการสอนให้ทนัสมยับรรจุเน้ือหาวิชาให้สอดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด   มีการนาํเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เขา้กบัการเรียนการสอนดว้ยส่ือการ

สอน ต่างๆในทางธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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  ดา้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัในการเรียน จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงเห็น

ความสาํคญัและ เพื่อนาํผลการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน   

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

            เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1  สาขาวชิาการตลาด 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากร คือ นกัศึกษาทุกคนท่ีอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา

การตลาด  ประจาํภาคเรียนท่ี  1/2560 คือ หอ้ง ปวส. 1/4 , ปวส.1/11 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1  สาขาวชิา

การตลาด   ประจาํภาคเรียนท่ี 2 /2560   จาํนวน  23  คน 

3. ตัวแปรในการวจัิย 

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา   

4. ระยะเวลา ในการวจัิย 

ภาคเรียนท่ี  2/2560 

5. พืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน หมายถึง ลกัษณะการเล่นการใช้งานและการมีส่วนร่วมกบั

เครือข่ายออนไลน์ท่ี นกัเรียนแสดงออกในรูปแบบของเวบ็ไซตใ์นเครือสังคมผา่นทางอินเทอร์เน็ตโดย

ผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสารเร่ืองราวรูปภาพ และ วีดีโอเช่ือมโยงกบัความสนใจประกอบดว้ยการแชทส่งขอ้ความ 

ส่งอีเมล ์วดีีโอเพลง  อปัโหลด  รูป บล็อก และ อ่ืนๆ  

   2.  ผลการใช้สมาร์โฟน หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัเรียน ดา้น

การเรียน การสอน จากการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ ผลจากการเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์

ท่ีทาํใหน้กัเรียนสนใจหรือขาดความรับผิดชอบในการเรียน 

   3.  นกัศึกษาในชั้นเรียน หมายถึง นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี  1 ห้อง 1/4  

หอ้ง 1/11 สาขาวชิาการตลาด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้ นเรียนของนักศึกษา ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1   สาขาวชิาการตลาด 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปแกไ้ขปัญหาการใชส้มาร์ทโฟนภายในชั้นเรียน 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ตัวแปรต้น  คือ พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา                                                                                                   

ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส้มาร์ทโฟนต่อการเรียนของนกัศึกษาในหอ้งเรียน                                                                                       

                                                

 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่ว  

 

              เพื่อให้การศึกษาคน้ควา้วิจยั เร่ือง พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา  ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการได้

ดาํเนินการไปตามขั้นตอน ผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสารงานเขียน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอดงัน้ี 

1. ทฤษฎีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทฤษฎีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ(2552,น.9)ให้ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง

กระบวนการก่อเกิดจดัเป็นพฒันาการในการรวมตวักนัของคนในชุมชนและสังคมท่ีานต่อความสัมพนัธ์

และช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อให้กระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นไปในทิศทางท่ีสังคมคาดหวงัหรือ

บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

บุญเลิศ  รังผึ้ง(2558,น.8)ให้ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึงกลุ่มคนท่ีรวมตวักนั

เป็นสังคมมีการทาํกิจกรรมร่วมกนับนอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 

วิกิพีเดีย (Wikipedia,2012)ให้ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึงรูปแบบของ

เวบ็ไซตใ์นการสร้างเครือข่ายสังคมสาํหรับผูใ้ชง้านในอินเตอร์เน็ตเขียนและอธิบายความสนใจ

และกิจกรรมท่ีไดท้าํและเช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้นในรูปบริการเครือข่าย

สังคมมักประกอบด้วยการแช๊ต การส่งข้อความ ส่งอีเมลวีดีโอเพลง อปัโหลดรูปบล็อกจาก

ความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีการ

เช่ือมโยงกนัเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม มีเป้าหมายและความ

ตอ้งการบางอยา่งร่วมกนัเป็นรูปแบบของเวบ็ไซตใ์นการสร้างเครือข่ายสังคมโดยให้บริการผ่าน

หนา้เวบ็และเช่ือมโยงกบัความสนใจของผูอ่ื้นในรูปบริการเครือข่ายสงัคม 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  สุทธิ  ปริทศัน์  ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี93มกราคม-มีนาคม 2559 1213. พฤติกรรมกรรมใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปีพ.ศ.2557มี

ผูต้อบแบบสํารวจ 16,596 คน ผูต้อบแบบสํารวจ มากท่ีสุดส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการพนกังานและกลุ่ม

นักเรียนนักศึกษากลุ่มผูต้อบแบบสํารวจส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า5ปีจากผลการสํารวจ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยช่องทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มาจากโทรศพัท์มือถือ

สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด77% ใชง้านเฉล่ีย 6.6  ชัว่โมงต่อวนั อนัดบั 2 เขา้จากคอมพิวเตอร์พีซี 69.4% ใช้

งานเฉล่ีย 6.2 ชั่วโมงต่อวนัและ  อนัดบั 3 เขา้จาก โน๊ตบุ๊ค 49.5% ใช้งานเฉล่ีย 5.3 ชัว่โมงต่อวนั 

กิจกรรมยอดฮิตของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนจะนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Social Network เป็นอนัดบั1 ส่วนอ่านข่าว อ่าน E-Book เป็นอนัดบั2 และ คน้หาขอ้มูลเป็นอนัดบั3จาก

ผลสํารวจท่ีคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ต เล่น Social Network อนัดบั1ได้แก่ 

Facebook อนัดบั2ไดแ้ก่ LINE อนัดบั3ไดแ้ก่ Google+ อนัดบั4 ไดแ้ก่ Instagram อนัดบั5ไดแ้ก่ Twitter  

(สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2557)  นอกจากน้ีสาํานกังานสถิติแห่งชาติไดส้าํ 

รวจพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจาํวนัของคนไทยเม่ือวนัท่ี18 มิถุนายน2557

โดยสาํรวจคนไทยกวา่  655 คนเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจาํวนัของ

คนไทยตั้งแต่ต่ืนนอนจนจบวนัพบว่ามีการใช้ Facebook 99% ใช ้LINE 84% ใช้ Instagram 56%ใช ้

Google+41% และ ใช ้Twitter 30% (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ,2557,น. 1-10 ) 

จากผลการวิจยัของอริยาภรณ์  เลิศพฒันกิจกุล (2554,น.116-118) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต

พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต1  พบว่านกัเรียนมีปัญหาการใช้เครือข่ายสังคมสนทนาออนไลน์

เพื่อสานสัมพนัธ์ในหมู่เพื่อนและบุคคลอ่ืน  รองลงมาคือการศึกษาใชอิ้นเทอร์เน็ตสืบคน้ในเก่ียวกบัไม่

เหมาะสมใชค้อมพิวเตอร์มากเกินไป  ไม่รู้จกัแบ่งเวลาและกระทบการเรียนมากท่ีสุด 

จากผลการวิจยัของ อจัศรา  ประเสริฐสิน (2553,น.55)ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานครเขต1 พบวา่ การรับส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นมีหลายดา้นโดยเด็กและเยาวชนส่วน

ใหญ่จะไดรั้บผลดีมากกว่าผลเสียแต่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปไม่ว่าด้านใดก็จะทาํให้

เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจตามมานอกจากน้ีคุณภาพของคนเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นมากท่ีสุดเพราะมี

ผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ  
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ภาณุวฒัน์  กองราช (2554) สาํรวจพฤติกรรมการ ใชเ้ฟสบุ๊คของวยัรุ่นไทยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา

เป็นวยัรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 13-24 ปี ผลการสํารวจพบว่าวยัรุ่นไทยมีอตัราการ  ใช้เฟสบุ๊ค 15คร้ังต่อ

สัปดาห์ในการใชแ้ต่ละคร้ังจะใชเ้วลา 13 ชัว่โมงมีประสบการณ์ การใชเ้ฟสบุ๊ค นอ้ยกวา่1ปี บริการท่ีใช้

ไดแ้ก่การโตต้อบบนกระดานสนทนาการเขา้ร่วมกลุ่มต่าง ๆ  การเล่นเกมการทาํแบบทดสอบ(Quiz) 

ต่างๆ  การแบ่งปันรูปภาพ/วีดิโอ  การคน้หาเพื่อนเก่าการส่งขอ้ความการเขียนขอ้ความแสดงความ

คิดเห็น(Comment) และ การกดแสดงความชอบ (ClickLike)นอกจากนั้นยงัศึกษาถึงพฤติกรรมความ

หลงใหลผิดปกติ (System Addiction) และ การติดการใชง้าน (System Stickiness ) พบวา่วยัรุ่นหญิงมี

การติดการใชง้านเฟสบุ๊ค มากกวา่วยัรุ่นชายการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินและอิทธิพลทางสังคมมีผลต่อ

พฤติกรรมความหลงใหลผดิปกติและการติดการใชง้านกล่าวคือการท่ีวยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้

เฟสบุค๊ทาํใหเ้กิดความรู้สึกช่ืนชอบ  สนุกสนานรวมถึงเป็นการทาํตามกระแสความนิยมของคนอ่ืนๆ ใน

สังคมจึงทาํใหติ้ดการใชง้านและทา้ยท่ีสุดก็กลายเป็นความหลงใหลผดิปกติ 

จุฑามณี  คายะนนัทน์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค๊ ในกลุ่มผู ้

ท่ีมีอายุระหวา่ง21–30ปีพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้ฟสบุ๊ค นอ้ยกว่า 11คร้ังต่อสัปดาห์ใชน้้อยกวา่61นาทีต่อ

คร้ังส่วนใหญ่ใชร้ะหวา่งเวลา19.00-–22.00น. รูปแบบการใชง้านท่ีใชม้ากท่ีสุดคือเขียน comment ลงใน

หวัขอ้ท่ีเพื่อนโพสต์ไว ้ รองลงมาเป็นการ Click Like และการ Update Statusโดยท่ีผลกระทบของ

เฟสบุค๊ ท่ีมีต่อผูใ้ชใ้นกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 5 อนัดบั คือ 

1) ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารสะดวกและง่ายข้ึน 

2) ทาํใหติ้ดตามข่าวสารไดร้วดเร็วข้ึน 

3) ทาํใหมี้จาํนวนเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 

4) ทาํใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

5) ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัทน์อกจากน้ียงัพบวา่อายุรายไดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อจาํนวนคร้ังท่ีใชแ้ละ ระยะเวลาในการใชเ้ฟสบุ๊ค แต่เพศไม่มีผลต่อจาํนวนคร้ังท่ีใชแ้ละระยะเวลา

ในการใชเ้ฟสบุค๊ 



 

 

บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การวิจัย เ ร่ืองเ ร่ือง  พฤติกรรมการใช้สมา ร์ทโฟนในชั้ นเ รียนของนักศึกษา   ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1  สาขาวิชาการตลาด มีแนวคิดทฤษฎีตลอดจนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งมาช่วยเป็นแนวทางในการศึกษาผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ประชากร 

2. กรอบแนวคิดการวจิยั 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาทุกคนท่ีอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี 1 

สาขาวชิาการตลาด  ประจาํภาคเรียนท่ี  2/2560  คือ หอ้งปวส. 1/4  , ปวส.1/11 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาทุกคนท่ีอยู่ในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

สาขาวชิาการตลาด  ประจาํภาคเรียนท่ี  2/2560  คือ หอ้งปวส. 1/4  , ปวส.1/11 จาํนวน 23 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา    

2. ผลการใชส้มาร์ทโฟนของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามซ่ึงมี

ขั้นตอนในการสร้างคือ การทบทวนแนวคิดและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง (ธัญธัช วิภัติภูมิ

ประเทศ,2558;  เบญจวรรณ์ ธนูวาศ และ คณะ,2557;  ช่ืนสุมล บุนนาค,2554; อาฟีฟีลาเต๊ะและ   

คณะ,2555; Alfawareh&Jusoh,2014;Al-yes,2014; Jena,2014 ; Lepp, Barkley & Karpinski,2015; 

Martin,2011; Moketal.,2014;  Morphitou&Morphitis, 2014; Ravizza, 2014;Rosen, Carrier & 
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Cheever, 2013;Yu,2012)  เพื่อสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถามทั้งน้ีแบบสอบถามดงักล่าว

ประกอบ ดว้ย  2 ตอนไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษาโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)ของแบบสอบถามซ่ึงมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 และ หาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมซ่ึงพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ  

ครอนบาค ท่ีระดบั 0.754 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากผลการเก็บแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษา  ของ

นกัศึกษาระดบัปวส.1  สาขาวชิาการตลาด  ในชั้นเรียน  

วธีิการวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี  ใชก้ารคาํนวณค่าสถิติ คือ หาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พฤติกรรมการสมาร์ท

โฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา         

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา  นกัศึกษาระดบัปวส.1  

สาขาวชิาการตลาด  ในชั้นเรียน 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน

ของนักศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ีและ ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาใชก้ารทดสอบ

ไคสแควร์ (Chi-Square) 



 

 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

         ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการแปล

ความหมายของขอ้มูล ดงัน้ี          

    n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง      

  𝑥 ̅       แทน       ค่าเฉล่ีย   (Mean)                           

 S.D.     แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม    

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการสมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา      

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

 ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม      

  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ สถานะ  และอาย ุ   
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ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม        

ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 

1.เพศ    

            1.1) ชาย 

 

7 

 

30.4 

           1.2) หญิง     16 69.6 

รวม 23 100.0 

2. สถานะ 

          2.1) นกัศึกษา 

 

23 

 

100.0 

          2.2) อาจารย ์ - - 

          2.3) บุคลากร - - 

          2.4) ประชาชนทัว่ไป - - 

          2.5) อ่ืนๆโปรดระบุ..............................  - - 

รวม 23 100.0 

3. อาย ุ

          3.1)  ตํ่ากวา่ 20  ปี  

 

12 

 

52.2 

          3.2)  20 – 40 ปี  11 47.8 

          3.3)  41 ปีข้ึนไป - - 

รวม 23 100.0 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  69.6 และเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 30.4 โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.0  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม

อาย ุ ตํ่ากวา่ 20  ปี คิดเป็นร้อยละ 52.2 และอาย ุ20 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.8    

 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียนของนักศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณชิยการ          

 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และระดบัพฤติกรรม โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 2 ,3,4 

และตารางท่ี 5          
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 ตารางที่ 2   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของ

นกัศึกษา   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกตามรายดา้น   

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน 𝑥 ̅ S.D. ระดับพฤติกรรม 

การใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในการศึกษา คน้ควา้ 3.67 0.47 มากท่ีสุด 

การแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน  2.85 0.87 มาก 

ระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน 2.50 0.67 มาก 

รวม 2.91 0.55 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้ นเรียนของนักศึกษา   วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกตามรายดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในการศึกษา คน้ควา้ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.67, S.D = 0.47) รองลงมา คือ ดา้นการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน อยูใ่นระดบั

มาก (𝑥 ̅= 2.85, S.D = 0.87) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนใน

ชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  (𝑥 ̅= 2.50, S.D = 0.67)  ตามลาํดบั  

ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของ

นกัศึกษา   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นการใชส้มาร์ทโฟน

เพื่อการเรียนรู้ในการศึกษา คน้ควา้ 

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน 𝒙 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อทาํกิจกรรมท่ี

อาจารยใ์ห้ดาํเนินการ 

3.74 0.45 มากท่ีสุด 

2.ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อคน้ควา้เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติม  3.61 0.72 มากท่ีสุด 

3.ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเก็บขอ้มูลในการสอนของอาจารย ์

เช่น Power Point  ภาพต่างๆ 

3.65 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 3.67 0.47 มากทีสุ่ด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้ นเรียนของนักศึกษา   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ใน

การศึกษา คน้ควา้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
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ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นคว้าข้อมูลเพื่อทํากิจกรรมท่ีอาจารย์ให้ดําเนินการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(𝑥 ̅= 3.74, S.D = 0.45) รองลงมา คือ ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเก็บขอ้มูลในการสอนของอาจารย ์เช่น Power 

Point  ภาพต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.65, S.D = 0.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ใชส้มาร์ท

โฟนเพื่อคน้ควา้เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥 ̅= 3.61, S.D = 0.72) ตามลาํดบั 

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของ

นกัศึกษา   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นการแอบใชส้มาร์ท

โฟนในชั้นเรียน  

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน 𝒙 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ใชส่้งออนไลน์ (Facebook Line IG) 2.91 0.90 มาก 

2. ใชเ้ล่น Internet 2.83 1.11 มาก 

3. ใชเ้ล่น Game 2.74 1.01 มาก 

4. ใชเ้ล่น ฟังเพลง/ ชมภาพยนตร์   ดูโทรทศัน์  2.91 1.16 มาก 

รวม 2.85 0.87 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้ นเรียนของนักศึกษา   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นการแอบใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใช้ส่งออนไลน์ 

(Facebook Line IG) อยู่ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 0.90) รองลงมา คือ ใช้เล่น ฟังเพลง/ชม

ภาพยนตร์  ดูโทรทศัน์  อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 1.16) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ใชเ้ล่น 

Game  อยูใ่นระดบัมาก (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 1.01) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของ

นกัศึกษา   วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นระยะเวลาในการ

แอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน  

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน 𝒙 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มากกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน 2.57 0.84 มาก 

2. คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน 2.52 0.90 มาก 

3. นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน 2.52 0.67 มาก 

4. ช่วงท่ีอาจารยส์อนบรรยาย 2.17 1.03 ปานกลาง 

5. ช่วงท่ีอาจารยใ์หน้กัศึกษาทาํกิจกรรมกลุ่ม 2.74 1.05 มาก 

รวม 2.50 0.67 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบว่า พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้ นเรียนของนักศึกษา   วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟน

ในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่วงท่ี

อาจารยใ์ห้นกัศึกษาทาํกิจกรรมกลุ่ม อยู่ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 1.05) รองลงมา คือ มากกว่า

คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน อยู่ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.57, S.D = 0.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ช่วงท่ี

อาจารยส์อนบรรยาย อยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅= 2.17, S.D = 1.03) ตามลาํดบั 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสอนแนะ 

 

ผลการวจิัย 

จากผลการวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้ นเรียนของนักศึกษา   วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ พบวา่ พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา   วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกตามรายดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในการศึกษา คน้ควา้ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.67, S.D = 0.47) รองลงมา คือ ดา้นการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน อยูใ่นระดบั

มาก (𝑥 ̅= 2.85, S.D = 0.87) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนใน

ชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅= 2.50, S.D = 0.67)  

จากการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา   วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้ ดา้นการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในการศึกษา 

คน้ควา้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใชส้มาร์ท

โฟนเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อทาํกิจกรรมท่ีอาจารยใ์หด้าํเนินการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.74, S.D = 

0.45)   รองลงมา คือ ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเก็บขอ้มูลในการสอนของอาจารย ์เช่น Power Point  ภาพต่างๆ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.65, S.D = 0.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อคน้ควา้

เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥 ̅= 3.61, S.D = 0.72)  

จากการวิจยัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา   วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิ ท ย์พ ณิ ช ย ก า ร  จํา แ น ก ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ร า ย ข้อ  ด้ า น ก า ร แ อ บ ใ ช้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ใ น ชั้ น เ รี ย น 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใช้ส่งออนไลน์ 

(Facebook  Line  IG) อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 0.90) รองลงมา คือ ใช้เล่น ฟังเพลง/ชม

ภาพยนตร์  ดูโทรทศัน์  อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 1.16)  และ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ใชเ้ล่น 

Game  อยูใ่นระดบัมาก (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 1.01)  

จากงานวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและ รายขอ้   ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือช่วงท่ีอาจารย์ให้

นกัศึกษาทาํกิจกรรมกลุ่ม อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 1.05) รองลงมา คือ มากกวา่คร่ึงหน่ึงของ

คาบเรียน อยู่ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.57, S.D = 0.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ช่วงท่ีอาจารยส์อน

บรรยาย อยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅= 2.17, S.D = 1.03)  

 

สรุปผลการวจัิย 

1. จากการวิจยัผลของดา้นการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในการศึกษา คน้ควา้ อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.67, S.D = 0.47)  รองลงมา คือ ดา้นการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน อยูใ่นระดบั

มาก (𝑥 ̅= 2.85, S.D = 0.87) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนใน

ชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅= 2.50, S.D = 0.67)  ตามลาํดบั 

2. จากการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อทาํกิจกรรมท่ีอาจารยใ์ห้ดาํเนินการ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.74, S.D = 0.45)   รองลงมา คือ ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเก็บขอ้มูลในการสอนของอาจารย ์

เช่น Power Point  ภาพต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (𝑥 ̅= 3.65, S.D = 0.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

ใชส้มาร์ทโฟนเพื่อคน้ควา้เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥 ̅= 3.61, S.D = 0.72) 

ตามลาํดบั 

3. จากพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในการใชส่้งออนไลน์ (Facebook  Line  IG) อยูใ่นระดบั

มาก  (𝑥 ̅= 2.91, S.D = 0.90) รองลงมา คือ ใชเ้ล่น ฟังเพลง/ชมภาพยนตร์  ดูโทรทศัน์  อยูใ่นระดบัมาก  

(𝑥 ̅= 2.91, S.D = 1.16)  และ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ใชเ้ล่น Game  อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 

1.01)  ตามลาํดบั 

4. จากพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน ดา้นระยะเวลาในการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือช่วงท่ีอาจารยใ์ห้นกัศึกษาทาํ

กิจกรรมกลุ่ม อยูใ่นระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.74, S.D = 1.05) รองลงมา คือ มากกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน อยู่

ในระดบัมาก  (𝑥 ̅= 2.57, S.D = 0.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ช่วงท่ีอาจารยส์อนบรรยาย อยูใ่น

ระดบัปานกลาง (𝑥 ̅= 2.17, S.D = 1.03) ตามลาํดบั 
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อภิปลายผล 

ผลการศึกษาของขอ้มูลของนกัศึกษาจากผลการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้น

เรียนของนกัศึกษา   พบว่า  นาํสมาร์ทโฟนมาใชใ้นชั้นเรียนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้

แลว้ ยงันาํมาใชเ้พื่อเร่ืองส่วนตวัดว้ย เช่นการใชง้านอินเทอร์เน็ต  การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์

และ การเล่นเกม และ สอดคลอ้งกับงานวิจัยในประเทศของ เบญจวรรณ์ ธนูวาศ และ คณะ 

(2557) ซ่ึงพบว่านักเรียนและนกัศึกษาแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนทุกวนัโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั  2. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน

และผลการเรียนของนักศึกษาจากผลการวิจยัท่ีพบว่า พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน

โดยมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวขอ้งกบัการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

โดยนกัศึกษาท่ีใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนอยา่งสมํ่าเสมอมีผลการ

เรียนในระดบัปานกลางและ สูงมากกว่า นักศึกษาท่ีใชส้มาร์ทโฟน บางคร้ังหรือไม่เคยเลยทั้งน้ี

เน่ืองจากพฤติกรรม ดงักล่าวจะมีส่วนช่วยทาํให้นักศึกษาเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนไดม้ากข้ึนซ่ึงจะ

ส่งผลให้มีผลการเรียนท่ีดี  ขอ้คน้พบดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างประเทศของ 

Jena (2014)ซ่ึงพบว่าการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิชาการไม่มี

ผลกระทบทางลบต่อผลการเรียนเช่นเดียวกบั งานวิจยัของ JacobsenandForste (2011) พบว่า 

นักศึกษาท่ีใช้สมาร์ทโฟนเพื่อกิจกรรมทางวิชาการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับเกรดเฉล่ีย 

นอกจากน้ียงัพบว่าระยะเวลาการแอบใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนมี ความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยนักศึกษาท่ีมี 

ระยะเวลาการแอบใช้สมาร์ทโฟน น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของคาบเรียนมีผลการเรียนในระดับสูง

มากกว่า นกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการแอบใชส้มาร์ทโฟน คร่ึงหน่ึงหรือ มากกว่าคร่ึงหน่ึงของคาบ

เรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wei  (2012) ท่ีอธิบายวา่  แมว้า่นกัศึกษาจะเช่ือว่าตนสามารถท่ีจะ

มีพฤติกรรมการทาํงานไดห้ลายอยา่ง ( MultitaskingBehaviors ) ในขณะท่ีอยูใ่นชั้นเรียน เช่นการ

ฟังการบรรยายจากอาจารยไ์ป พร้อมๆกบัการส่งขอ้ความในสมาร์ทโฟน แต่ในความเป็นจริงแลว้  

นกัศึกษาไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีภายใตส้ภาวะดงักล่าวเน่ืองจากนกัศึกษาไม่สามารถ

ท่ีจะรักษาความสนใจต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ขอ้คน้พบ  จากงานวิจยัคร้ังน้ี

มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ei,WangandKlausner(2012) Rosen,CarrierandCheever(2013) 
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Al-Menayes (2014) และ Ravizza (2014) ท่ีพบว่าการใชส้มาร์ทโฟนโดยเฉพาะในดา้นส่ือสังคม

ออนไลน์ส่งผลให้นักศึกษามีคะแนนสอบตํ่ากว่าเกณฑ์ หรือ มีเกรดเฉล่ียตกตํ่าลงเน่ืองจาก

สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ทุกท่ีทุกเวลา แม้แต่ในห้องเรียน เ ช่นเดียวกับ งานวิจัยของ 

Lepp,BarkleyandKarpinski  (2015) ท่ี พบวา่ การใชส้มาร์ทโฟนมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัผลการ

เรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติหรือกล่าวไดว้่า การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนจะส่งผลให้ผลการ

เรียนของนักศึกษาตํ่าลง และ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  JacobsenandForste (2011) ท่ีพบว่า

การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดย มีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน เช่น การเล่นเกมการ

ชมภาพยนตร์/โทรทศัน์ มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัเกรดเฉล่ีย  

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

จากการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา   วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ น้ีพบวา่ อาจารยผ์ูส้อนควรตกลง หรือ กฎบงัคบั เก่ียวกบัการใชส้มาร์ทโฟนในชั้น

เรียนร่วมกบันกัศึกษาท่ีชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เน้ือหาของวิชาให้มีประสิทธิภาพ  อาจารย์

ผูส้อนควรปรับเปล่ียนวิธีการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น การให้นักศึกษาได้

คน้ควา้หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งน้ีเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ 

เป็นการป้องกนัไม่ใชส้มาร์ทโฟนโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการวจิยัในชั้นเรียนโดยพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนาํสมาร์ทโฟนมาใชใ้นฐานะ

ท่ีเป็นส่ือสําหรับการเรียนรู้สร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมีการศึกษา 

ในบางส่วน ดงันั้น จึงควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน  ควรศึกษาถึง

สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่นิยม ใชส้มาร์ทโฟนในช่วยในการเรียนโดยใช ้ระเบียบ การวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น 

วิธีการสัมภาษณ์ และ ควรศึกษา ตวัแปรต่างๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนใน

ชั้นเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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คาํช้ีแจง แบบสอบถาม  

1. เพ่ือใหผู้จ้ดัไดมี้โอกาสรับทราบผลการดาํเนินงานของตนเอง และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. สถานะ 

   นกัศึกษา    อาจารย ์

   บุคลากร    ประชาชนทัว่ไป      โปรดระบุ ……………………    

3. อาย ุ ตํ่ากวา่ 20 ปี      20-40 ปี                41 ปีข้ึนไป    

4.   

ส่วนที ่2  พฤตกิรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียนของนกัศึกษา 

             ระดบั  4 = เป็นประจาํ    3 = บ่อยคร้ัง   2 = บางคร้ัง   1 = ไม่เคย   

รายละเอยีด ระดบัความพงึพอใจ 

4 3 2 1 

1. การใช้สมาร์ทโฟนเพือ่การเรียนรู้ ในการศึกษา ค้นคว้า 
1.1 ใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือทาํกิจกรรมท่ีอาจารยใ์หด้าํเนินการ     

1.2 ใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือคน้ควา้เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจ เพ่ิมเติม     

1.3 ใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือเก็บขอ้มูลในการสอนของอาจารย ์เช่น Power point  ภาพ

 

    

2. การแอบใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน 
2.1 ใชส่้งออนไลน์ ( Facebook  Line  IG  )      

2.2 ใชเ้ล่น Internet      

2.3 ใชเ้ล่น Game     

2.4 ใชเ้ล่น ฟังเพลง / ชมภาพยนตร์ ดูโทรทศัน ์     

3. ระยะเวลาในแอบใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน 
3.1 มากกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน     

3.2 คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน     

3.3 นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน     

3.3 นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน     

3.4 ช่วงท่ีอาจารยส์อนบรรยาย     

3.5 ช่วงท่ีอาจารยใ์หน้กัศึกษาทาํกิจกรรมกลุ่ม      

แบบสอบถามงานวจัิยนักศึกษา 

 เร่ือง พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียนของ

นักศึกษา 
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ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะ 

 

3.1 ส่ิงท่ีเสนอแนะนาํเร่ืองพฤติกรรมในการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

......  

ขอขอบคุณใน

ความร่วมมือ
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สําหรับเจ้าหน้าทีจั่ดทาํโครงการ 

 ตวัอยา่งแบบสอบถามสามารถเพิ่มเติมและแกไ้ขได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

จดัทาํโครงการโดยสามารถใชค้่าเฉล่ียของหวัขอ้ท่ี 3. คุณภาพการใหบ้ริการ เป็น  KPI เชิงคุณภาพ 

 

การแปลความหมาย      

       

 ค่าระดบัคะแนน   การแปลความหมาย 

ระดบัคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1.5   วกิฤต  

ระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.5 แต่นอ้ยกวา่ 2.5  ควรปรับปรุง 

ระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.5 แต่นอ้ยกวา่ 3.5  ปานกลาง  

ระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.5 แต่นอ้ยกวา่ 4.5  ดี  

ระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.5 หรือมากกวา่  ดีเยีย่ม  
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