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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทใ์นระหวา่ง 

เรียน โดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผู้วจัิย  อรอินทร์ เรืองทวคูีณ 

สาขาวชิา พื้นฐานทัว่ไป   

ปีการศึกษา 2560  

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการแกไ้ขพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทร์ะหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน

ด้วยการแก้ไขพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียนโดยการยึดโทรศัพท์ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ จาํนวน 40  คน  โดยใชว้ิธีการยึดโทรศพัทแ์ละแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ 

Dependent 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

จากการแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทใ์นระหวา่งเรียนโดยการยึดโทรศพัท ์พบวา่ คะแนนก่อน

เรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.66 และคะแนนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.01 และจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ีย

คะแนนหลงัเรียน มีค่า t-test เท่ากบั -7.299 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า การใช้วิธีการแกไ้ขพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทใ์นระหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัทท์าํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 

  

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการทาํงาน

วจิยัคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณศูนยว์ิจยัและพฒันา วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีช่วยเหลือหาค่าสถิติ

และใหค้าํปรึกษา และขอขอบคุณครอบครัว เพื่อน ท่ีใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือเก้ือกูลจนงานวิจยัไดเ้สร็จ

สมบูรณ์  

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดี 

            

          อรอินทร์ เรืองทวคูีณ 

                                                                                                                       ผูว้จิยั  
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา      

 ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทาํใหมี้การพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกสบายต่อการดาํรงชีวิตเป็นอนัมาก ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับ

องคก์รท่ีเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงาน ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลมีความรวดเร็ว การ

ติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ี

เช่ือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเวบ็ไซตส์าํหรับเป็นช่องทาง

ในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ แมร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะมีประโยชน์และ

สามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียงและอาจก่อใหเ้กิดภยั

อนัตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบติังานไดเ้ช่นกนั     

 โทรศพัทเ์ป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีช่วยร่นระยะเวลา ระยะทางในการส่ือสารของคนยคุปัจจุบนั 

เป็นเทคโนโลยท่ีีสร้างประโยชน์ไดม้ากต่อการพฒันาความกา้วหนา้ในดา้นต่างๆของโลก ซ่ึงปัจจุบนั

โทรศพัทมื์อถือมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งมาก ดว้ยความบนัเทิงหลากหลายท่ีเป็นจุดขายดึงดูด

วยัรุ่นยคุปัจจุบนัท่ีดาํเนินชีวิตอยูก่บัเทคโนโลย ีทาํใหเ้คร่ืองมือส่ือสารชนิดน้ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน

ชีวติ วยัรุ่นมกันาํความสามารถทุกอยา่งท่ีโทรศพัทมื์อถือทาํไดม้าประยกุตใ์นทางท่ีเส่ือมมากกวา่ทาง

สร้างสรรค ์โทรศพัทมื์อถือมีอิทธิพลต่ออารมณ์ให้เป็นคนขาดความอดทน ใจร้อน ขาดความรอบคอบ 

อารมณ์รุนแรง มีอิทธิพลในการใชเ้งินของวยัรุ่น เน่ืองจากวยัรุ่นมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนโทรศพัท์

ใหม่ใหท้นัสมยั อยูเ่สมอ มีอิทธิพลต่อการศึกษาและการพฒันาความรู้ นอกจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี

ทาํลายเซลลส์มองใหด้อ้ยพฒันาแลว้ ยงัส่งผลต่อสุขภาพและลดสมาธิในการเรียน ดา้นการแกไ้ข

พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทข์องวยัรุ่น คือวยัรุ่นควรตระหนกัถึงขอ้ดีขอ้เสียใหม้าก ปรับเปล่ียนการใช้

โทรศพัทใ์ห้เหมาะสม เพราะกลุ่มวยัรุ่นเป็นกลุ่มประเมินสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงความกา้วหนา้ของประเทศ

ได ้           

 จากท่ีผูว้จิยักล่าวมาขา้งตน้ จึงสนใจท่ีจะวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการ

แกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 



 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเรียนโดยการยดึ

โทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการแกไ้ขพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทร์ะหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

ขอบเขตของการวจิัย        

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      

 ประชากร         

 ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ      

 กลุ่มตวัอยา่ง          

 กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1  ภาคเรียน

ท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 40  คน     

 ตัวแปรทีศึ่กษา          

 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่     การยดึโทรศพัทมื์อถือ      

 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

 ระยะเวลาในการดําเนินงานวจัิย         

  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2560   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นกัศึกษา  หมายถึง   ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ    

 โทรศพัทมื์อถือ  หมายถึง  เคร่ืองมืออุปกรณ์ติดต่อ ส่ือสาร สืบคน้อิเล็กทรอนิกส์   

 พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทาํหรือส่ิงท่ีแสดงออกทางร่างกายในเวลาเรียน   

 ยดึโทรศพัท ์ หมายถึง  นาํโทรศพัทข์องนกัศึกษามาเก็บไวท่ี้ครูผูส้อนในระหวา่งเรียน   



 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย         

 1. ไดท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเรียน

โดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ 

 2. ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการแกไ้ขพฤติกรรมการ

ใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

    

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการยดึโทรศพัทมื์อถือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  



 
 

บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น  

โดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และงานวิจยั  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม 

2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่น 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรมนั้นมีผูไ้ดใ้หค้วามหมายไวม้ากมายซ่ึงแตกต่างกนัไป ดงัน้ีพฤติกรรม 

หมายถึง การกระทาํหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 332) ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526 : 15) พฤติกรรม หมายถึง 

กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระทาํไม่ว่าส่ิงนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ได้ เช่น การเดิน การพูด การคิด 

ความรู้สึก ความชอบความสนใจประเทือง ภูมิภทัราคม (2540, อา้งจาก อรรถพงศ ์เพช็รสุวรรณ์, 2552 : 

5) ให้ความหมายไวว้่าพฤติกรรม หมายถึง การกระทาํการแสดงออกของบุคคลในสภาวการณ์ใด

สภาวการณ์หน่ึงท่ีสามารถสังเกตไดไ้ดย้นิ และวดัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นปรนยัไดพ้นัธ์ุทิพย ์รามสูตร (2540 

: 141) ให้ความหมายของพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตซ่ึงจะสังเกตไดห้รือ

ไม่ไดก้็ตาม ถา้ส่ิงมีชีวิตนั้นเป็นคนพฤติกรรมของคนก็หมายถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกมา

อนัมีทั้งพฤติกรรมภายใน (Covert behavior)และพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซ่ึงในการศึกษา

ส่วนใหญ่จะสนใจศึกษาพฤติกรรมภายนอกเช่นเดียวกบัการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพจากคาํจาํกดัความ

ดงักล่าวผูว้ิจยัขอสรุปความหมายพฤติกรรม (Behavior) หมายถึงการกระทาํหรือการตอบสนองของ

มนุษย์ต่อสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด หรือส่ิงกระตุ้นต่าง ๆ โดยการกระทาํนั้ นเป็นไปโดยมี

จุดมุ่งหมายและเป็นไปอย่างใคร่ครวญมาแลว้ หรืออย่างไม่รู้สึกตวั และไม่ว่าส่ิงมีชีวิตหรือบุคคลอ่ืน

สามารถสังเกตการกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตาม 
 



 
 

ประเภทของพฤติกรรม 

ไดมี้ผูจ้าํแนกประเภทของพฤติกรรมไวด้งัน้ีสุชา จนัทน์เอม และสุรางค ์จนัทน์เอม (2520 : 1, 

อา้งจาก สุชยัยณัต ์โชติพนัธ์, 2552 : 37) ไดแ้บ่งพฤติกรรมเป็น 2 ชนิด คือ 1. พฤติกรรมท่ีติดตวัมาแต่

กาํเนิด (Unlearned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีอินทรียท์าํเองโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน 2. 

พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีอินทรียท์าํข้ึนหลงัจาก

ไดมี้การเรียนรู้ หรือเลียนแบบจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 

ชูชัย สมิทธิไกร (2553 : 9) ได้จาํแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมได้ 2 ประเภท คือ  

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทาํท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดแ้ละวดัได ้และ

อาจแสดงออกไดท้ั้งในรูปแบบ วจันภาษา (Verbal) และแบบอวจันภาษา (Nonverbal) เช่น การพูด การ

หวัเราะ การร้องไห้ การเดิน การซ้ือสินคา้ 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การกระทาํท่ี

เกิดข้ึนภายในตวับุคคลซ่ึงบุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตเห็นได ้เช่น ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ การรับรู้ 

การคิด สามารถวดัพฤติกรรมแบบน้ีไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวทิยา เช่น แบบวดั แบบทดสอบ 
แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมวยัรุ่น 

Dusek (อา้งถึงในกุณฑลมีชยั๒๕๕๐: ๕) หมายถึงวยัท่ีเช่ือมระหวา่งการเป็นการเป็นผูใ้หญ่อนั

เป็นระยะท่ีตอ้งปรับพฤติกรรมวยัเด็กไปสู่พฤติกรรมแบบผูใ้หญ่ท่ีสู่เด็กวยัรุ่นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการ

เจริญเติบโตทางดา้นร่างกายแต่หมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมซ่ึงอยูใ่นกรอบของวฒันธรรมแต่ละท่ี

วยัรุ่นมาจากศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Adolescence หมายถึงการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะเม่ือกล่าวถึงวยัรุ่น

คนทัว่ไปมกันึกถึงผูท่ี้อยูใ่นช่วง๑๓ – ๑๙ปีโดยประมาณหรือหากแบ่งตามชั้นเรียนก็จะนึกถึงผูเ้รียนท่ี

เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนไปถึงระดบัอุดมศึกษาปีตน้ๆกุญชรีคา้ขาย (๒๕๔๒: ๑) 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของวยัรุ่น 

1. เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเจตคติในวยัรุ่นจะควบคู่ไปกบั

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนเช่นการเปล่ียนแปลงความสนใจความไม่มั่นใจเก่ียวกับ

ความสามารถและความถนดัของตนเอง 

2. เป็นวยัแห่งหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิตผลลพัธ์ของพฤติกรรมในวยัน้ีจะมีผลต่อบุคคลยาวในช่วง

วยัอ่ืนต่อมาทั้งดา้นการเรียนการทาํงานการใชชี้วิตคู่เจตคติท่ีมีต่อส่ิงต่างๆสับสนในบทบาทท่ีไม่ชดัเจน

ของตนเองเช่นไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ความคาบเก่ียวระหวา่งความเป็นเด็กกบัความเป็น

ผูใ้หญ่น้ีมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กมากเด็กจะรู้สึกวางตวัยากไม่รู้วา่จะทาํตวัอยา่งจึงจะถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

3. เป็นวยัท่ีตอ้งการเรียนรู้ความเป็นตวัของตวัเองเด็กจะแสดงให้เห็นวา่เขาตอ้งการการยอมรับ

จากกลุ่มและถือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มแต่กระนั้นเด็กเองยงัไม่แน่ใจในบทบาทของตนเขาตอ้งการรู้วา



 
 

เขาตอ้งแสดงบทบาทใดในสังคมของตวัเองคือการพยายามหาเอกลกัษณ์ของตวัเองจากการแต่งกายจาก

การใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจกนัเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นเท่านั้น 

4. เป็นช่วงวยัแห่งจินตนาการวยัรุ่นชอบฝันสร้างวิมานในอากาศจินตนาการตนเองเป็นส่ิงต่างๆ

หรือบุคคลต่างๆท่ีตนเองชอบเด็กสามารถแสดงออกในรูปของการประพนัธ์เพลงเขียนบทกลอน

ประกอบเพลงหรือแมก้ระทัง่การแต่งกายตามแบบบุคคลในสังคมท่ีตนเองช่ืนชอบและตอ้งการเอาอยา่ง 

5. เป็นวยัแห่งปัญหาอาจกล่าวไดว้่าวยัรุ่นเป็นวยัเจา้ปัญหามากท่ีสุดส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิด

จากสาเหตุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายนัน่เองภาวะความวา้วุ่นใจไม่สบายตวัไม่สบายใจทาํให้เกิด

ความหงุดหงิดวิตกกงัวลอารมณ์เสียง่ายไม่อยากพูดคุยกบัใครหรือพูดจายียวนจนทาํให้เกิดความไม่เขา

ใจกนัในกลุ่มเพื่อนหรือพี่นอ้งเกิดเป็นปัญหาทางอารมณ์และปัญหาสังคมของเด็กวยัน้ี 

แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสาร 

กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (massage) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูส้งสาร (source) 

ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บสาร (receiver) โดยผา่นสาร (channel) การส่ือสารนั้นจดัไดว้่า

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในชีวติมนุษยน์อกเหนือจากปัจจยัท่ีส่ีท่ีเป็นความจาํเป็นเพื่อความอยูร่อด

ของมนุษยอ์นัได้แก่อาหารท่ีอยู่อาศยัยารักษาโรคเคร่ืองนุ่งห่มแมก้ารส่ือสารจะไม่มีความเก่ียวของ

โดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ีของตนแต่การท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัทั้งส่ีนั้น

ย่อมตองอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือแน่นอนมนุษย์อาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค์ในการดาํเนินกิจกรรมใดๆของตนและเพื่ออยู่รวมกบัคนอ่ืนในสังคมการส่ือสารเป็น

พื้นฐานของการติดต่อของมนุษยแ์ละเป็นเคร่ืองมือสําคญัของกระบวนการทางสังคมยิ่งสังคมมีความ

สลบัซับซ้อนมากเพียงใดและประกอบดว้ยคนจาํนวนมากเท่าใดการส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคญัมากข้ึน

เท่านั้นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมท่ีนาํมาซ่ึงความสลบัซับซ้อนก่อให้เกิด

ความไม่เขา้ใจและความไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคมยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวการส่ือสารมีความสาํคญัต่อมนุษย5์ ประการคือ 

1. ความสาํคญัต่อการเป็นสังคม 

2. ความสาํคญัต่อชีวติประจาํวนั 

3. ความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 

4. ความสาํคญัต่อการปกครอง 

5. ความสาํคญัต่อการเมืองระหวา่งประเทศ 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พิชญ ์เพชรคาํ(2557)การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้โทรศพัทส์มาร์ทโฟนของวยัรุ่นไทยท่ีมี

ผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและสังคม” คร้ังน้ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มวยัรุ่นใช้



 
 

โทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีมีอายุระหว่าง 16-26 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติ

ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด

และผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแลว้ ทาํการวิเคราะห์สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ีคือผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 21-22 ปีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมี

รายได ้ 6,001-10,000 บาท ใชโ้ทรศพัท์บ่อยในช่วงเวลา 17.01-21.00 น. สถานท่ีใช้บ่อยคือ ท่ีบา้นพกั

อาศยัความถ่ีในการมากกว่า 30 คร้ังต่อวนั โดยกลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงค์และลกัษณะการใช้คือ 

Application Facebook สวนใหญ่ใชติ้ดต่อกบัเพื่อน ระยะเวลาในการใชคื้อระยะเวลา 6-10 นาทีต่อคร้ัง 

ส่วนผลกระทบดา้นลบจากการใชคื้อก่อให้เกิดการติดเกมส์และแนวโนม้ระดบัความสัมพนัธ์ของคนใน

สังคมเร่ิมลดลงจากพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนคือการพดูคุยปากต่อปากกนันอ้ยลง 

 อมร โต๊ะทอง (2556) ในงานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร”ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํลงัศึกษา

อยู่ในระดับมธัยมต้นถึงมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่า สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนมากใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคือ สถานศึกษา และท่ีบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลรายงาน

การวิจยัของสํานักงานสถิติแห่งชาติ คือสถานท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือสถานศึกษา และท่ีบา้น 

ช่วงเวลาท่ีใช้ในวนัธรรมดามากท่ีสุดคือ 15.01-20.00 น. และในวนัหยุดช่วงเวลาท่ีใช้มากท่ีสุดคือ 

13.01-20.00 น. เน่ืองจากเวลาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน 

สอดคลอ้งกบัผลรายงานการสํารวจกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2552 ของศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และงานวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้

บริการอินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร ของพรทิพย ์วจิิตรรัตนชยั 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก

การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการอยากรู้ อยากเห็น ความสนใจ

ทัว่ไปโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (Sig.) เท่ากบั .034 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะ

พบวา่ เพศชายใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อติดตามข่าวสาร และสถานการณ์บา้นเมือง และ

ใชเ้พื่ออ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสารออนไลน์ มากกวา่เพศหญิง  

 ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่าผลการทดสอบการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่ออ่านข่าว

หนงัสือพิมพห์รือนิตยสารออนไลน์นั้น ไดรั้บการสนบัสนุนในทั้งสามตวัแปรคือ เพศ อายุ และระดบั

การศึกษา นัน่คือ วยัรุ่นไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อแสวงหาความรู้มาก โดยพบวา่  

 1. เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร

ออนไลน์มากกว่า เพศหญิง ซ่ึงผลการศึกษาย ังพบว่า  ว ัย รุ่นเพศชายนิยมใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์บา้นเมืองมากกวา่วยัรุ่นหญิงดว้ย 



 
 

 2. วยัรุ่นท่ีอายุมากกวา่คือ กลุ่มอายุ 16-18 ปี มีการอ่านข่าวหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารออนไลน์

ท่ีมากกวา่กลุ่ม อาย ุ13-15 ปี 

 3. วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าคือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารออนไลน์ มากกว่ากลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา

ระดบัมธัยมตน้          

 จากผลการวิจยัน้ีสามารถบ่งช้ีไดว้่าวยัรุ่นเพศชายเม่ือมีอายุมากข้ึน และมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน จะ

เปิดรับข่าวสาร และสถานการณ์บา้นเมืองมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกบัผลงานการวิจยัจาก

ศูนยว์ิจยัพิวในต่างประเทศ ซ่ึงทาํการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของคนอเมริกนั เม่ือเดือน 

มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ซ่ึงจากผลการศึกษานั้นพบวา่ คนอเมริกนัเพศชายบริโภคข่าวผา่น

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากกว่าเพศหญิง ในขณะท่ีคนอเมริกนัเพศหญิงจะมีแนวโนม้รับข่าวสารใหม่ๆผา่น

ทางโซเชียลมีเดีย 

 อีกทั้งการศึกษาวจิยัน้ียงัสนบัสนุนแนวคิดการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร โดย เมอริลล์ และ โลเวนส

ไตน์ (Merrill, John C. & Ralph L. Lowenstein) ท่ีกล่าวถึงแรงผลกัดนัให้บุคคลเปิดรับข่าวสารโดยมี

เหตุ ไดแ้ก่ความอยากรู้อยากเห็น มนุษยมี์สัญชาติญาณอยากรู้ อยากเห็น มีการตอ้งการการรับรู้ข่าวสาร

ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองด้วยลกัษณะพิเศษเฉพาะของส่ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี

ปัจจุบนัสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้จึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีทาํให้วยัรุ่นเลือกใชเ้ป็นจาํนวนมาก เพราะ

สามารถใชไ้ดทุ้กท่ีทุกเวลา เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของตน 

 ท่ี น่ าส นใจคื อใ นประ เ ด็นของตัวแป รเพ ศ นั้ น  พบ ว่า เพศ หญิง ใ ช้ อิน เท อร์ เ น็ตผ่า น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มากกว่าเพศชายอย่างมีนยัสําคญั โดยเป็นการใช้เพื่อ

สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อนซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของพรทิพย ์วิจิตรรัตนชัย ท่ีได้

ศึกษาเ ร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย ท่ีมี อิทธิพลต่อการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานครและผลงานวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศูนยว์ิจยัพิวใน

ต่างประเทศ ท่ีพบวา่อเมริกนัเพศหญิงจะมีแนวโนม้รับข่าวสารใหม่ๆผา่นทางโซเชียลมีเดียดงักล่าวแลว้

ในขา้งตน้ 

 ผลท่ีไดก้ารศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ยงัสนบัสนุนแนวคิดการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ถึงแรงผลกัดนั

ให้บุคคลเปิดรับข่าวสารโดยมีปัจจยัท่ีวา่ การใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัทส์ามารถชดเชยความเหงาได ้

โดยจากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเพื่อตอบสนองดา้นปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคม ขอ้การใช้อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถเป็นเพื่อนแทนเพื่อนในชีวิตจริงได ้โดยมี

เกณฑก์ารเลือกอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งไปทางมาก  

 ในด้านความบนัเทิงนั้นพบว่าตวัแปรเพศมีความน่าสนใจคือ เพศหญิงใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และติดตามข่าวสารด้านบนัเทิงท่ีช่ืนชอบผล



 
 

การศึกษาน้ีจึงบ่งช้ีวา่ เพศชายใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์

บา้นเมือง ในขณะท่ีเพศหญิงใชเ้พื่อรับรู้ข่าวสารในวงการบนัเทิง  

 ในดา้นตวัแปรอาย ุพบวา่เม่ืออายมุากข้ึน และเรียนสูงข้ึน วยัรุ่นจะเร่ิมมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพื่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ ซ่ึงนับเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทย นัน่คือ วยัรุ่นมีความไวว้างใจต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากการเห็น แต่มิไดมี้โอกาสจบัตอ้งหรือ

ทดลอง และยงัมีความไวว้างใจในระบบการซ้ือขายออนไลน์ดว้ย ซ่ึงจะเห็นวา่ บ่งบอกถึงพฤติกรรมการ

ซ้ือของท่ีง่ายข้ึน และบ่งบอกว่าวยัรุ่นกลุ่มน้ีมีความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวกแก่

ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักาํหนด ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

การส่ือสารในแต่ละคร้ัง จะทาํใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งระดบัปัจเจกบุคคลและการเปล่ียนแปลง

ในระดบัสังคมตามมาเสมอ 

ทั้งน้ีหากพิจารณาในเชิงทฤษฎีแล้ว จะพบว่ากฎแห่งความเร่งรีบนั้นเขา้มามีบทบาทต่อการ

ตดัสินใจปรับใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ซ่ึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกลุ่มวยัรุ่นเป็นการยน่

ระยะเวลาในการทาํกิจกรรมต่างๆให้เร็วข้ึน อย่างพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นตวับ่งช้ีถึงการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ีเร่งรีบได้

อย่างชดัเจนในส่วนของกฎแห่งความล่าสมยั จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าวยัรุ่นมีการใช้อินเทอร์เน็ต

ผ่า น โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ล่ื อน ท่ี เ พื่ อ ส่ื อส า ร ส น ท น า  แ ล ก เ ป็ น ค ว า ม คิ ด กับ เ พื่ อน  โ ด ย ใ ช้ เ ว็บ ไ ซ ต ์

www.facebook.com เป็นช่องทางในการสนทนาแลกเปล่ียนความคิด เป็นพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง

ลกัษณะการส่ือสารท่ีพฒันาเปล่ียนไปจากการส่ือสารรูปแบบเดิมๆ  

 ในประเด็นของกฎแห่งการหลอมรวมหรือบูรณาการส่ือ จากผลการวิจยัยงัสนบัสนุนแนวคิด

ท่ีว่า การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของการส่ือสาร อย่างอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่งผลให้

รูปแบบการดาํเนินชีวติประจาํวนัของกลุ่มวนัรุ่นเปล่ียนแปลงไป ทาํให้ประสบการณ์ของวยัรุ่นสามารถ

แผข่ยายกวา้งออกไป ทาํให้วยัรุ่นท่ีใช้อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถรู้เร่ืองราวท่ีไหนก็ได ้

โดยไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองของระยะเวลาหรือสถานท่ีจากผลการตอบแบสอบถามของผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีพฤติกรรมการดูทีวจีากอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก ซ่ึงจาก

พฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีดงักล่าว สามารถบ่งช้ีได้ถึงนวตักรรมการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีส่ือสาร ซ่ึงหลอมรวมเทคโนโลยีส่ือสารต่างๆเขา้ด้วยกัน เป็นปัจจยัในการ

เปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวติประจาํวนั อยา่งพฤติกรรมการดูทีวีท่ีเปล่ียนแปลงไปของกลุ่มวยัรุ่น โดยผล

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกใชอ้ยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัพบอีกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการใช้อินเทอร์เน็ต

ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อตอบสนองดา้นบนัเทิงต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยม



 
 

ปลายมีการใชเ้พื่อความบนัเทิงมากกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมตน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(Sig.) เท่ากบั .041 หมายถึงกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงจะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อความ

บนัเทิงสูง เม่ือเปรียบเทียบผลวิจยัในคร้ังน้ีกบังานวิจยัของคมกริช ทพักีฬา ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรม

การใช้อินเตอร์เน็ตของนกัเรียนมธัยมตอนปลายในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อโรงเรียนไทย  มีความสอดคลอ้งกนั คือ กลุ่มตวัอยา่งระดบัมธัยมปลายมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อตอ้งการดา้นความบนัเทิงมาก และจากงานวิจยัของคมกริช ไดใ้ห้ขอ้ช้ีแนะไวว้่า 

หากตวัแปรดา้นส่ือเปล่ียนไป คือจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มาเป็นการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผลการศึกษาจะแตกต่างกนั หรือไม่อย่างไร จากขอ้ช้ีแนะดงักล่าว 

ผูว้จิยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผลการศึกษาในคร้ังน้ีปรากฏวา่ จากตวัแปรการใช้

ส่ือท่ีเปล่ียนไป คือจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ เปล่ียนมาเป็นการใช้

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พฤติกรรมการใชง้านเพื่อความบนัเทิงของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่น

ระดบัมธัยมปลายดา้นการตอบสนองดา้นความบนัเทิงไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นต่างๆแลว้ พฤติกรรมการใชด้งักล่าวยงัสนบัสนุนแนวคิดทฤษฏีการใชแ้ละความพึงพอใจในการใช้

ส่ืออีกดว้ย จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

เพื่อใชแ้สดงความเป็นตวัตน โดยมีเกณฑก์ารเลือกอยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งความคาดหวงัถึงผลจากการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลทาํให้ดูทนัสมยั ซ่ึงเป็นการบ่งช้ีถึงการเลือกใช้ส่ือของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นการเลือกใชส่ื้ออยา่งมีเป้าหมายแน่นอน  

 นอกจาก น้ีการ ศึกษาวิจัย น้ีย ังได้ศึกษา  ถึ ง เหตุผลในกา รเ ลือกใช้ อิน เทอร์ เ น็ตผ่า น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มตวัอย่าง จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพราะสะดวก พกพาง่าย คิดร้อยละ 93.3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของเอกพล โรจน์รัตนาวิชยั ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  ก ลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 77.07 โดยมีสาเหตุมาจากความสะดวกของการใชง้าน  

 การศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงผลกระทบต่อการศึกษา และผลกระทบต่อครอบครัว จากการ

ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากผลการทดสอบถึงช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีต่างกนั ส่งผลกระทบกบัการเรียน และส่งผลกระทบกบัครอบครัวหรือไม่ ตาม

สมมติฐานท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทศันคติถึงช่วงเวลาการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีต่างกัน มีความเห็นไม่ต่างกันว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่งผลกระทบต่อการเรียน และส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว 



 
 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติถึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีผลทาํให้เสียการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.47 และมีทศันคติถึงการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลทาํให้เกิดการเสพติดอินเทอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงสอดคล้องใกล้เคียงกบังานวิจยัของสิริพรรณ แซ่ล่ิม และคณะ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 

ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตและกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วา่การเสพติดอินเทอร์เน็ตมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

 ผลกระทบท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง นอกเหนือสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น

ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มวยัรุ่นอาจส่งผลกระทบทาํให้เกิดการเสพติด

อินเทอร์เน็ต วยัรุ่นถูกล่อล่วงมากข้ึน การเขา้เวบ็โป๊ เวบ็ลามกอนาจารทาํไดง่้ายข้ึน และส่งผลให้วยัรุ่นมี

เพศสัมพนัธ์เร็วข้ึนก่อนวยัอนัควร โดยมีเกณฑก์ารเลือกถึงผลกระทบเหล่าน้ีอยูใ่นระดบัมากค่อนไปทาง

มากท่ีสุด ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาต่อไปเป็นอยา่งยิง่ 

นายสุนทร ดวงประเสริฐชัย (2557) การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษาระดบั ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา จาํนวนทั้งส้ิน 365 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของนกัศึกษาแบ่งเป็น 3 ดา้น 

คือ ดา้นการศึกษาดา้นพาณิชยแ์ละดา้นบนัเทิง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉล่ียระดบั 

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตใช้ค่า T-test และการหาค่าแตกต่างของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตใช้

วิเคราะห์One way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัทมื์อถือของ

นกัศึกษา ทางดา้นการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบั บ่อยมาก ส่วนพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตดา้น

การพาณิชยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบั เสมอๆ และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตดา้นบนัเทิงในภาพรวมอยู่

ในระดบับ่อยมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศอายุและชั้นปีของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของนกัศึกษาทั้งด้านการศึกษาดา้นพาณิชยแ์ละดา้น

บนัเทิงส่วนคณะท่ีนักศึกษาสังกดัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของ

นักศึกษาทั้ งด้านการศึกษาและด้านพาณิชย์ส่วนด้านบันเทิงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา 

 



 
 

บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  เ ป็ น ก า ร วิ จั ย  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น  

โดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร         

 ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ      

 กลุ่มตวัอยา่ง          

 กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  ภาคเรียน

ท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 40   คน   

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย         

 1. แบบสาํรวจพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเรียน ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ      

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยวธีิการยดึโทรศพัทมื์อถือ   

 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1. ศึกษาหลกัการทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่นแนวคิด

เก่ียวกบัการส่ือสาร 



 
 

 2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัเพื่อทาํการศึกษาการแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ

ของนกัเรียน นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. กาํหนดวตัถุประสงค ์

4. กาํหนดกลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีได้กาํหนดกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ 

5. สร้างเคร่ืองมือการวจิยัโดยผูว้จิยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด วตัถุประสงค ์เพื่อจาํแนก

ว่า ควรสร้างเคร่ืองมือวดัด้านใดบา้งให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีนาํมาทาํการวจิยัในคร้ังน้ี  

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการสังเกต ให้นกัศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถาม 

7. สรุปผลการวิจยัและนาํเสนอผลการวิจยัโดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยันาํเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด ไปเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบันกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลเพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งนดัหมาย วนั เวลา  ท่ีจะดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

3. จดัเตรียมแบบสอบถามใหมี้จาํนวนมากกวา่จาํนวนนกัศึกษาท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

4. นาํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบสามารถ

คดัเลือก 

5. ฉบบัท่ีสมบูรณ์ได ้แลว้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวจิยัต่อไป 

 

 

 

 



 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล/ สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล      

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี        

 1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบก่อนใชแ้บบฝึกและหลงัใชแ้บบฝึก  โดยใชสู้ตรดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 102-103) 

 1.1  ค่าเฉล่ีย          

  �̅�  = 
∑𝑋
𝑁

   

 เม่ือ �̅�     แทน ค่าเฉล่ีย        

  ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม    

  N แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม     

    1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

  S.D. = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
     

 เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว     

  N แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม  

  1.3 ค่า t-test แบบ Dependent  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น  

โดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของ

ขอ้มูล ดงัน้ี            n 

 แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง      

 �̅�         แทน       ค่าเฉล่ีย   (Mean)  

S.D.     แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

 t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาในเปรียบเทียบ 2 ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนั 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางท่ี  1  คะแนนทดสอบก่อน-หลงัการ การยดึโทรศพัท ์     

 ตารางท่ี  2  จาํนวน ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน- หลงัการยึด

โทรศพัท ์

ตารางท่ี  3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของคะแนนทดสอบก่อน-หลัง 

 การใชว้ธีิยดึโทรศพัท ์

       

 



 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

 ตารางที่ 1  คะแนนทดสอบก่อน- หลังการแก้ไขพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์ระหว่างเรียน  

โดยการยดึโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40  คน ผูว้จิยัไดแ้สดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดับที ่
คะแนนทดสอบ 

Pre – Test Post – Test 

1 4 7 

2 4 8 

3 6 8 

4 5 7 

5 4 7 

6 4 7 

7 7 7 

8 5 7 

9 6 8 

10 4 8 

11 7 6 

12 3 7 

13 5 8 

14 6 8 

15 4 9 

16 8 9 

17 8 7 

18 3 8 

19 7 8 

20 4 8 

21 4 5 

22 3 9 

23 8 8 



 
 

ลาํดับที ่
คะแนนทดสอบ 

Pre – Test Post – Test 

24 7 9 

25 7 9 

26 8 6 

27 6 5 

28 3 9 

29 6 8 

30 5 7 

31 7 7 

32 4 8 

33 8 8 

34 3 7 

35 6 7 

36 3 7 

37 5 7 

38 4 7 

39 6 8 

40 6 9 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการ

แกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเรียน โดยการยึดโทรศพัท ์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนน n X  
S.D. 

 

คะแนนทดสอบก่อน 40 5.33 1.66 

คะแนนทดสอบหลงั 40 7.55 1.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนการยึดโทรศพัท์ มีค่าเฉล่ีย ( X = 5.33, S.D.=1.66) 

ส่วนคะแนนทดสอบหลงัการยดึโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ีย  ( X = 7.55, S.D.=1.01) 

 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการแกไ้ข

พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์ระหว่างเรียน โดยการยึดโทรศพัท์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

คะแนน 

 

n 

 

X  

 

SD 

 

t-test 

 

Sig 

 

คะแนนทดสอบก่อนยดึโทรศพัท ์

 

คะแนนทดสอบหลงัยดึโทรศพัท ์

40 

 

40 

5.33 

 

7.55 

1.66 

 

1.01 

-7.299 .00* 

 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ค่า t ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -7.299ซ่ึงค่า t ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่ามากกวา่

ค่า  tในตารางนัน่คือคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนโดยการยึดโทรศพัทสู์งกวา่คะแนนท่ีไดจ้าก

การทดสอบก่อนเรียนโดยการยึดโทรศพัท ์  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้  

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

 จากการแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทใ์นระหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัท ์พบวา่ คะแนน

ก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.66 และคะแนนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 7.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.01 และจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและ

ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน มีค่า t-test เท่ากบั -7.299 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูง

กวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ การใชว้ธีิการแกไ้ขพฤติกรรมการ

ใชโ้ทรศพัทใ์นระหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัทท์าํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 

อภิปรายผล 

 จากงานวจิยัน้ีใชว้ธีิแกไ้ขพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทใ์นระหวา่งเรียนโดยการยดึโทรศพัทท์าํ

ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบังานวจิยัของสิริพรรณ แซ่ล่ิม และคณะ (2552) 

ท่ีศึกษาเร่ือง ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตและกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตต่อลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง วา่การเสพติดอินเทอร์เน็ตมีผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

 ควรนาํวธีิการยึดโทรศพัทไ์ปใชก้บัรายวชิาอ่ืน ๆ เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดสมาธิ ไม่ไปสนใจใช้

โทรศพัทร์ะหวา่งเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละความสนใจใชโ้ทรศพัท ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้

โทรศพัทร์ะหวา่งเรียน 
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ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั    ท่ีปรึกษาหวัหนา้ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

การงานปัจจุบนั                เป็นอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาพื้นฐานทัว่ไป  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


	การวิเคราะห์ข้อมูล/ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้         1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนใช้แบบฝึกและหลังใช้แบบฝึก  โดยใช้สูตรดังนี้  (บ...

