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ช่ืองานวจัิย       การปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในคาบเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์

ก่อนเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 
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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ

พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการของนกัศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 2/5 โดยใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลางภาคเรียนท่ี 1 เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ปลายภาคเรียนท่ี 2 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่  วิธีการเก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนของนักศึกษาในการวิจยัคือ 

คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผ่านการหาคุณภาพเคร่ืองมือ IOC นาํมา

ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายหลงัการไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เทียบกบัเกณฑ์ โดย

ใชส้ถิติแบบ One Sample T-Test  

 ผลการวจิยัพบวา่ า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ

บริการ ของนกัศึกษาหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบการปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือใน

คาบเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนของนกัศึกษา โดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนของ

นกัศึกษาสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  

 

 

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 

  

 จากการทาํงานวจิยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย

การ ท่าน ดร. สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์อาํนวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือเป็น

อยา่งดียิง่ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 จากงานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จได้ดว้ยความกรุณาของ อาจารย ์  ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาและแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบใจนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด ระดบัชั้น 

ปวช.2/5 ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเสียสละ รวมถึงการดาํเนินการวิจยัทาํให้การวิจยั

ประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นโทรศพัทพ์กพาซ่ึงมีความสามารถคลา้ยคอมพิวเตอร์และ

สามารถ 

เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดห้รืออาจกล่าวไดว้า่สมาร์ทโฟนคือ การผสมผสานกนัระหวา่งพีดีเอกบั

โทรศพัท ์

เคล่ือนท่ี โดยสมาร์ทโฟนมีระบบปฏิบติัการท่ีสามารถพฒันาใหร้องรับโปรแกรมประยกุตอ่ื์นๆ ได้

ดว้ย 

(ส�◌ํานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2555) ปัจจุบนั สมาร์ทโฟนเป็นท่ีนิยม

กนัมากในคน 

หลากหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มนกัศึกษา กล่าวคือ สมาร์ทโฟนไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของ

นกัศึกษา 

ซ่ึงสามารถสังเกตไดท้ั้งการใชอ้ยา่งเปิดเผยและการแอบใชใ้นชั้นเรียน ท่ีผา่นมามีงานวจิยัท่ีช้ีใหเ้ห็น

วา่ 

นกัศึกษามกัน�◌ําสมาร์ทโฟนมาใชใ้นเวลาเรียนทั้งในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และใน

ขณะเดียวกนัก็ 

น�◌ํามาใชใ้นเร่ืองส่วนตวัดว้ย เช่น การใชง้านอินเทอร์เน็ต การเล่นเกม และการใชง้านส่ือสังคม 

(Social Media) 

(Tindell & Bohlander, 2012) 

  อยา่งไรก็ดี การท่ีนกัศึกษาไดน้�◌ําสมาร์ทโฟนมาใชใ้นขณะเรียนนั้นไดส่้งผลกระทบ

ต่อการเรียน 

มากข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากงานวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Ravizza (2014) ซ่ึงพบวา่ การใช้

อินเทอร์เน็ตใน 

หอ้งเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตตผา่นสมาร์ทโฟนรวมถึงแล็ปทอ็ป โดยมี

วตัถุประสงคท่ี์ไม่ 



ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเรียน เช่น การใชง้านเฟซบุก๊ การรับ-ส่งอีเมลแ์ละการอ่านข่าว ไดส่้งผล

กระทบต่อ 

ผลสอบของนกัศึกษาไดใ้นท่ีสุด แมว้า่ก่อนหนา้น้ีจะมีงานวจิยัท่ีระบุวา่ นกัศึกษาท่ีมีสติปัญญา

เฉลียวฉลาดจะ 

มีความสามารถในการท�◌ํางานหลายอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนัและไดผ้ลดีรวมถึงสามารถจดัการ

กบัส่ิงรบกวน 

ไดดี้แต่งานวจิยัน้ี พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีสติปัญญาไม่วา่จะอยูใ่นระดบัใดๆ ก็ตาม หากใชอิ้นเทอร์เน็ต

ใน 

ระหวา่งเรียนโดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีเรียนแลว้ จะยิง่มีคะแนนสอบต�◌่◌ํากวา่เกณฑ์

นอกจากน้ีจากงานวจิยั 

ของ Lepp, Barkley and Karpinski (2015) ท่ีเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัรัฐในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

พบวา่ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือมีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน กล่าวคือ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือในชั้น

เรียน 

จะส่งผลใหผ้ลการเรียนของนกัศึกษาต�◌่◌ําลง ส่วนงานวจิยัของ Rosen, Carrier and Cheever 

(2013) 

และ Al-Menayes (2014) พบวา่ การใชง้านส่ือสังคม (Social Media) เช่น เฟซบุก๊ มีความสัมพนัธ์

ทาง 

ลบกบัผลการเรียน เช่นเดียวกบังานวจิยัในประเทศของเบญจวรรณ์ ธนูวาศ และคณะ (2557) พบวา่ 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและนกัศึกษาส่วนใหญ่แอบใชส้มาร์ทโฟนในหอ้งเรียนทุกวนัโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ใน 

ช่วงเวลาบ่าย รูปแบบในการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การเล่นอินเทอร์เน็ต 

โทรเขา้- 

ออก เล่นเกม ถ่ายรูป และใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงส่งผลท�◌ําใหส่้วนใหญ่ไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ี

เรียน 



  จากสถานการณ์ดงักล่าว ประกอบกบัแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวทิยาดิจิตอล (Digital 

Sociology) 

(Lupton, 2012) ไดเ้สนอวา่ควรมีการศึกษาวเิคราะห์ประเด็นเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ือ

เทคโนโลย ี

สมยัใหม่ เช่น วตัถุประสงคข์องการใชอุ้ปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ การน�◌าํอุปกรณ์ส่ือ

เทคโนโลยสีมยั 

ใหม่มาใชใ้นสถานท่ีต่างๆ ในชีวติประจ�◌ําวนั และการติดส่ือเทคโนโลยสีมยัใหมโ่ดยเฉพาะใน

กลุ่มวยัรุ่น ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาประเด็นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน รวมถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนกบัผลการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

โดยเนน้ 

กรณีศึกษากบักลุ่มนกัศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ไดแ้ก่ คณะศิลปศาสตร์คณะการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 

และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะน�◌ําผลท่ีไดม้าสู่การใหข้อ้เสนอแนะต่อแนวทางการ

จดัการเรียน 

การสอนส�◌ําหรับกลุ่มนกัศึกษาดงักล่าวต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนและผลการ

เรียนของ 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย 

วธีิด�◌ําเนินการวจัิย 



  1. ประชากรและตวัอยา่ง ประชากรคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2558 ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์คณะ

การท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ซ่ึงอยูช่ั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป มีจ�◌ํานวน 1,649 คน เน่ืองจาก

งานวจิยัน้ี 

ศึกษาตวัแปรดา้นผลการเรียน และพฤติกรรม/ประสบการณ์การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน 

ประกอบกบั 

นกัศึกษากลุ ◌่มน้ีอย ู ◌่ในสาขามนุษยศาสตร์ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา/การส่ือสาร และ

การใช ้

เทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงผูว้จิยัจะน�◌ําขอ้คน้พบท่ีไดม้าใหข้อ้เสนอแนะต่อการจดัการ

เรียนการสอน 

ในสาขาดงักล่าว ทั้งน้ี ผูว้จิยัก�◌ําหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรของ Yamane (อศัวนิ แสงพิกุล, 

2556, น. 

156) โดยก�◌ําหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มไวท่ี้ร้อยละ 5 ซ่ึงไดจ้�◌ํานวน 323 คน และ

ใชว้ธีิการเลือก 

ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนคณะ 

  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอน

ใน 

การสร้าง คือ การทบทวนแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ธญัธชั วภิติัภูมิประเทศ, 2558; 

เบญจวรรณ์ 

ธนูวาศ และคณะ, 2557; ช่ืนสุมล บุนนาค, 2554; อาฟีฟีลาเตะ๊ และคณะ, 2555; Alfawareh & Jusoh, 

2014; Al-Menayes, 2014; Jena, 2014; Lepp, Barkley & Karpinski, 2015; Martin, 2011; Mok et 

al., 

2014; Morphitou & Morphitis, 2014; Ravizza, 2014; Rosen, Carrier & Cheever, 2013; Yu, 2012) 



เพื่อสร้างขอ้ค�◌ําถามในแบบสอบถาม ทั้งน้ีแบบสอบถามดงักล่าวประกอบดว้ย 2 ตอนไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา และ ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา โดย

ใหผู้ ้

เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0.67-1.00 

และหา 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมซ่ึงพบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค 

ท่ีระดบั 0.754 

  3. การวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน

ของ 

นกัศึกษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ ส่วนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรม 

การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนและผลการเรียนของนกัศึกษาใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 

ผลการวจิยั 

1. พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

  ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนเพื่อคน้ควา้

ขอ้มูล 

ในขณะท�◌ํากิจกรรมท่ีอาจารยม์อบหมาย (ร้อยละ 50.5) และในบางคร้ังไดน้�◌ําสมาร์ท

โฟนมาใชเ้พื่อคน้หา 

เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติมในระหวา่งเรียน (ร้อยละ 46.8) นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัศึกษาน�◌ํา

สมาร์ทโฟนมา 

ใชถ่้ายรูป PowerPoint ของอาจารยแ์ทนการจดบนัทึกในบางคร้ัง (ร้อยละ 47.7) และน�◌ํามาใช้

เพื่อติดต่อ/ 

ตามเพื่อนใหม้าเขา้เรียนบางคร้ัง (ร้อยละ 56.7) 



  อยา่งไรก็ดีพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียนในการ

แอบใช ้

สมาร์ทโฟนโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน (ร้อยละ 47.7) โดยมีวตัถุประสงคใ์นดา้นส่ือสังคม

ออนไลน์เช่น 

เฟซบุก๊ ไลน์และอินสตาแกรม (ร้อยละ 59.1) ทั้งน้ีช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่แอบใชส้มาร์ทโฟน

ใน 

ชั้นเรียน คือ ช่วงท่ีอาจารยเ์นน้สอนแบบบรรยาย (ร้อยละ 39.6) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 ผลการวจิยั 

1. พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

  ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนเพื่อคน้ควา้

ขอ้มูล 

ในขณะท�◌ํากิจกรรมท่ีอาจารยม์อบหมาย (ร้อยละ 50.5) และในบางคร้ังไดน้�◌ําสมาร์ท

โฟนมาใชเ้พื่อคน้หา 

เน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติมในระหวา่งเรียน (ร้อยละ 46.8) นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัศึกษาน�◌ํา

สมาร์ทโฟนมา 

ใชถ่้ายรูป PowerPoint ของอาจารยแ์ทนการจดบนัทึกในบางคร้ัง (ร้อยละ 47.7) และน�◌ํามาใช้

เพื่อติดต่อ/ 

ตามเพื่อนใหม้าเขา้เรียนบางคร้ัง (ร้อยละ 56.7) 

  อยา่งไรก็ดีพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียนในการ

แอบใช ้

สมาร์ทโฟนโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน (ร้อยละ 47.7) โดยมีวตัถุประสงคใ์นดา้นส่ือสังคม

ออนไลน์เช่น 

เฟซบุก๊ ไลน์และอินสตาแกรม (ร้อยละ 59.1) ทั้งน้ีช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่แอบใชส้มาร์ทโฟน

ใน 

ชั้นเรียน คือ ช่วงท่ีอาจารยเ์นน้สอนแบบบรรยาย (ร้อยละ 39.6) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 



 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนและผลการเรียนของ

นกัศึกษา 

  จากการทดสอบไคสแควร์ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2 พบวา่ 

  การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนเพื่อคน้หาเน้ือหาท่ีไม ◌่เขา้ใจเพิ่มเติม มีความสัมพนัธ์กบั 

ผลการเรียนอย ◌่างมีนยัส�◌ําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีใชส้มาร์ทโฟนในชั้น

เรียนโดยมี 

วตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนอยา่งสม�◌่◌ําเสมอ มีผลการเรียนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 52.7) 

และสูง (ร้อยละ 

37.3) มากกวา่นกัศึกษาท่ีใชส้มาร์ทโฟนบางคร้ังหรือไม่เคยเลย และพบวา่ ระยะเวลาการแอบใช้

สมา 

ร์ทโฟนในชั้นเรียนเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน

อยา่งมี 

นยัส�◌ําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการแอบใชส้มาร์ทโฟนนอ้ยกวา่

คร่ึงหน่ึงของ 

คาบเรียน มีผลการเรียนในระดบัสูง (ร้อยละ 54.5) มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการแอบใช้

สมาร์ท 

โฟนคร่ึงหน่ึงหรือมากกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน 

 อภิปรายผล 

1. พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

  จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ นกัศึกษาใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใน

การเรียน 

เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อท�◌ํากิจกรรม และการคน้หาเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจ มีความสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมของ 

นกัศึกษาในต่างประเทศ กล่าวคือ งานวจิยัของ Alfawareh and Jusoh (2014) Morphitou and 

Morphitis 



(2014) และ Jena (2014) พบวา่ นกัศึกษาใชส้มาร์ทโฟนเพื่อช่วยในการเรียน เช่น การหาขอ้มูล

ในขณะ 

เรียนท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนเม่ือมีหวัขอ้ท่ีไม่เขา้ใจ การอ่านบทความหรือ e-books รวมถึงการชม/ฟัง

บนัทึก 

การสอนของวชิาต่างๆ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษรา ประกอบธรรม (2556) พบวา่ นกัศึกษา 

ส่วนหน่ึงใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ส�◌ําหรับการเรียน/ท�◌ํางานกลุ่ม 

  อยา่งไรก็ดีงานวิจยัน้ีพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน

ในการ 

แอบใชส้มาร์ทโฟนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ 

เช่น การเล่นเฟซบุก๊ และไลน์โดยเฉพาะในช่วงท่ีอาจารยส์อนโดยเนน้การบรรยาย ทั้งน้ีขอ้คน้พบ

ดงักล่าว 

มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวทิยาดิจิตอล (Digital Sociology) (Lupton, 2012) ซ่ึง

อธิบายวา่ 

ปัจจุบนัคนทุกกลุ่มอายมีุปฏิสัมพนัธ์ผา่นส่ือเทคโนโลยกีนัมากข้ึนในชีวติประจ�◌ําวนั 

โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 

และวยัรุ่นจะติดส่ือดงักล่าวมาก และอาจมีวตัถุประสงคข์องการใชง้านในทางท่ีน่าเป็นห่วงได ้ ซ่ึง

ในท่ีน้ี 

หมายถึงการน�◌ําสมาร์ทโฟนมาใชใ้นชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน ซ่ึง

จะกระทบต่อ 

ความเขา้ใจในเน้ือหาและผลการเรียนได ้นอกจากน้ีขอ้คน้พบจากงานวจิยัคร้ังน้ียงัมีความสอดคลอ้ง

กบั 

งานวจิยัของ Jacobsen and Forste (2011) ท่ีพบวา่ นกัศึกษานิยมใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนในดา้น

ส่ือ 



สังคมออนไลน์ เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Tindell and Bohlander (2012) ซ่ึงพบวา่ นอกจากนกัศึกษา

จะ 

 น�◌ําสมาร์ทโฟนมาใชใ้นชั้นเรียนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้แลว้ ยงัน�
◌ํามาใชเ้พื่อเร่ืองส่วนตวัดว้ย 

เช่น การใชง้านอินเทอร์เน็ต การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์และการเล่นเกม และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัใน 

ประเทศของเบญจวรรณ์ธนูวาศ และคณะ (2557) ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนและนกัศึกษาแอบใชส้มาร์ท

โฟนใน 

ชั้นเรียนทุกวนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนและผลการเรียนของนกัศึกษา 

  จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงค์

เก่ียวขอ้งกบั 

การเรียน มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนอยา่งมีนยัส�◌ําคญัทางสถิติโดยนกัศึกษาท่ีใชส้มาร์ท

โฟนในชั้นเรียน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนอยา่งสม�◌่◌ําเสมอมีผลการเรียนในระดบัปานกลางและสูง 

มากกวา่นกัศึกษา 

ท่ีใชส้มาร์ทโฟนบางคร้ังหรือไม่เคยเลย ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมดงักล่าวจะมีส่วนช่วยท�◌ําให้

นกัศึกษาเขา้ใจ 

เน้ือหาท่ีเรียนไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ผลการเรียนท่ีดีขอ้คน้พบดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั

งานวจิยั 

ในต่างประเทศของ Jena (2014) ซ่ึงพบวา่ การใชส้มาร์ทโฟนของนกัศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

วชิาการ 

ไม่มีผลกระทบทางลบต่อผลการเรียน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Jacobsen and Forste (2011) พบวา่ 

นกัศึกษาท่ีใชส้มาร์ทโฟนเพื่อกิจกรรมทางวชิาการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเกรดเฉล่ีย 



  นอกจากน้ี ยงัพบว ◌่า ระยะเวลาการแอบใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์น

ท่ี 

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนอยา่งมีนยัส�◌ําคญัทางสถิติ โดย

นกัศึกษาท่ีมี 

ระยะเวลาการแอบใชส้มาร์ทโฟนนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียนมีผลการเรียนในระดบัสูง มากกวา่

นกัศึกษา 

ท่ีมีระยะเวลาการแอบใชส้มาร์ทโฟนคร่ึงหน่ึงหรือมากกวา่คร่ึงหน่ึงของคาบเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

ใชส้มา 

ร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ ท�◌ําใหน้กัศึกษา

ขาดสมาธิใน 

การเรียนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการเรียนไดใ้นท่ีสุด ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wei 

(2012) 

ท่ีอธิบายวา่ แมว้า่นกัศึกษาจะเช่ือวา่ตนสามารถท่ีจะมีพฤติกรรมการท�◌ํางานไดห้ลายอยา่ง 

(Multitasking 

Behaviors) ในขณะท่ีอยูใ่นชั้นเรียน เช่น การฟังการบรรยายจากอาจารยไ์ปพร้อมๆ กบัการส่ง

ขอ้ความใน 

สมาร์ทโฟน แต่ในความเป็นจริงแลว้ นกัศึกษาไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีภายใตส้ภาวะ

ดงักล่าว 

เน่ืองจากนกัศึกษาไม่สามารถท่ีจะรักษาความสนใจต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ขอ้คน้พบ 

จากงานวจิยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wei, Wang and Klausner (2012) Rosen, 

Carrier 

and Cheever (2013) Al-Menayes (2014) และ Ravizza (2014) ท่ีพบวา่ การใชส้มาร์ทโฟน

โดยเฉพาะใน 



ดา้นส่ือสังคมออนไลน์ ส่งผลใหน้กัศึกษามีคะแนนสอบต�◌่◌ํากวา่เกณฑห์รือมีเกรดเฉล่ียตกต

�◌่◌ําลง เน่ืองจาก 

สามารถใชส้มาร์ทโฟนไดทุ้กท่ีทุกเวลาแมแ้ต่ในห้องเรียน เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Lepp, Barkley 

and 

Karpinski (2015) ท่ีพบวา่ การใชส้มาร์ทโฟน มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัผลการเรียนอยา่งมีนยัส�
◌ําคญั 

ทางสถิติ หรือกล่าวไดว้า่ การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนจะส่งผลใหผ้ลการเรียนของนกัศึกษาต

�◌่◌ําลง และ 

ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jacobsen and Forste (2011) ท่ีพบวา่ การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน

โดย 

มีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน เช่น การเล่นเกม การชมภาพยนตร์/โทรทศัน์ มี

ความสัมพนัธ์ 

ทางลบกบัเกรดเฉล่ีย 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะต่อการน�◌ําผลการวจิยัไปใช ้

    1.1 อาจารยผ์ูส้อนควรตกลงกฎหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชส้มาร์ทโฟนใน

ชั้นเรียนร่วมกบั 

นกัศึกษาอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เน้ือหาของวชิาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

  

    1.2 อาจารยผ์ูส้อนควรปรับเปล่ียนวธีิการสอนโดยลดการบรรยาย และเนน้

กิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน เช่น การใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นสมาร์ท

โฟน ทั้งน้ีเพื่อสร้างบรรยากาศ 

การเรียนรู้ใหมี้ความน ◌่าสนใจและเพื่อป้องกนัไม ◌่ใหน้กัศึกษาใชส้มาร์ทโฟนโดยมีวตัถุประสงค์

อ่ืนท่ีไม ◌่ 

เก่ียวขอ้งกบัการเรียน 



   1.3 อาจารยผ์ูส้อนอาจปรับแผนการสอนรายคาบโดยเพิ่มช่วง “Technology 

Breaks” กล่าวคือ 

เป็นการอนุญาตใหน้กัศึกษาใชส้มาร์ทโฟนไดใ้นระหวา่งการพกัช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหวา่งเรียน

ประมาณ 

1-2 นาที เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ช็คขอ้มูลในส่ือสังคมออนไลน์ และหลงัจากนั้นจึงกลบัมาเขา้สู่เน้ือหา

ของ 

บทเรียนต่อ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหน้กัศึกษาแอบใชส้มาร์ทโฟน และจะช่วยท�◌าํใหน้กัศึกษามี

สมาธิในระหวา่ง 

เรียนมากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะต่อการท�◌ําวจิยัคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรท�◌ําวจิยัในชั้นเรียนโดยพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน�◌ํา

สมาร์ทโฟนมาใชใ้นฐานะ 

ท่ีเป็นส่ือส�◌ําหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

    2.2 เน่ืองจากงานวจิยัน้ีมีขอ้จ�◌ํากดัจากการศึกษาเฉพาะตวัอยา่งท่ีมหาวทิยาลยั

แห่งเดียวดงันั้น 

จึงควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนระหวา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยั

รัฐบาล 

และเอกชน 

    2.3 ควรศึกษาถึงสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่นิยมใชส้มาร์ทโฟนเพื่อช่วยในการเรียน โดย

ใชร้ะเบียบ 

วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น วธีิการสัมภาษณ์ และควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรม 

การใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน 

    2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียนระหวา่ง

นกัศึกษาคณะ/ 
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ความเป็นมาและความสาคํ ◌ัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัชีวิตของวยัร่◌ุนนนัต ้ ◌้องแข่งขนักบัหลายๆส่ิงหลายๆอยา่งไม่วา่จะเป็นเร่ือง

เรียน 



หนา้ท่ีการงาน แฟชัน่ การเดินทางท่ีติดขดั ทาํใหพ้ฤติกรรมวยัร่◌ุนนนัต ้ ◌้องการความ

สะดวกสบาย 

รวดเร็ว ทนสม ◌ั ย ั ในยคุของเทคโนโลยท่ีีกาํลงพ ั ฒนาอย ◌ั ◌่างต่อเน่ืองนนัโทรศ ◌้ พท ั ◌์

สมาร์ทโฟนถือวา่เป็น 

เคร่ืองมือติดตอส่ อสารอ ◌ื◌่ ◌กีชนิดหนงท่ึ ◌◌่ีมีความสาค ํ ญเป ◌ั ◌น็อยางมาก ◌่ สาหร ◌ํ ◌ั

บบางคนโทรศพท ั◌์นบเป ◌ั ◌น็ปัจจย ั

สาํคญของช ◌ั ◌วีติเลยก็วา่ไดเ้พราะโทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนสามารถใช ้ Internet ไวค้น้หาอ ◌ุ 

พเดทหร ◌ั ◌ือแลกเป 

ลื่ยนขอ้มูลต่างๆ เพราะวา่โทรศพัทส์มาร์ทโฟนนนัสามารถรองร ◌้ ◌ับเก่ียวกบัการใชง้านบน 

 บทความวชิาการ หลกสั ตรน ◌ู ◌ิเทศศาสตรมหาบณฑ ั◌ิต คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาล

ยศร ◌ั ◌ปีทมุ หนา้2 

Socialnetwork ยกตวัอยา่งการใชง้าน Facebook, Instagram,Twitter,Lineฯลฯ และยงัมี 

Application Game ต่างๆ ทาํใหโ้ทรศพท ั ◌์สาร์ทโฟนนนเป ◌ั◌้ ◌น็ท่ีนิยมอยา่งมากในกล่มว ุ

ยรั ◌ุ◌่น และยงม ั◌ ี

แนวโนม้วา่ยิง่เวลาผา่นไปโทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนนนยั้ ◌ิ◌่งจะมีราคาท่ีถกลง ◌ู จงทึ ◌ําใหเ้กิด

เหตการใช ◌ุ ◌้โทรศพท ั◌์ 

สมาร์ทโฟนในดา้นลบ เช่น แอบอา้งเป็นบคคลอ ◌ุ ◌ื◌่นๆการหลอกขายของผา่น Socialnetwork 

ต่างๆ ติด 

เกมส์บนโทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนไดง้ายมากย ◌่ ◌ิ◌่งขน้ึ 

ดงน ันผั้ ◌้วูจิยจ ังได ◌ึ ◌้มงศ่◌ุ กษา ◌ึ "พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนของวยรั ◌่◌ุน

ไทยผลกระทบ 

ดา้นลบตอตนเองและส ◌่ งคม ◌ั " เพอหาว ◌ื◌่ ◌ิธีป้องกนการฉ ◌ั ◌้อโกง หลอกลวง ติด Social 

Network & game 

มากกวาการพ ◌่ ดคู ยปากต ◌ุ อปากก ◌่ บบ ัคลคลรอบข ◌ุ ◌้างและความสมพ ันธ ั◌์ของคนใน

สงคมท ◌ั ◌◌่ีเร่ิมลดลงจาก 

ผลของการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนหรือการใชเ้ทคโนโลยไีมอย ่างเหมาะสม ◌่ 



วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพอศ่ื กษาพฤต ◌ึ ◌ิกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนของวยรั ◌่◌ุนไทย 

  2. เพื่อศกษาผลกระทบด ◌ึ ◌้านลบของการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนของวยรั ◌่◌ุนไทย

ตอตนเองและ ◌่ 

สงคม ◌ั 

สมมตฐานการว ◌ิ จิยั 

  1. ผใ้ชู ◌้โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนท่ีมีลกษณะประชากรแตกต ◌ั างก ◌่ นม ั ◌ผีลกระทบ

จากใชโ้ทรศพท ั◌์ 

สมาร์ทโฟนตอตนเองและส ◌่ งคมแตกต ◌ั างก ◌่ น ั

2. พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนของวยรั ◌่◌ุนไทยมีความสมพ ั นธ ั ◌์กบ

ผลกระทบด ◌ั ◌้านลบ 

ตอตนเองและส ◌่ งคม ◌ั 

ขอบเขตของการวจัิย 

ผวู้จิยได ◌ั ◌้กาํหนดขอบเขตไวคื้อ ผทู้ ◌◌่ีใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน ท่ีมีอาย

ระหว ◌ุ ◌่าง 16-26 ปีเพราะ 

เน่ืองจากกลมน่◌ุ ◌อีย ้ ◌่ในช ◌ู ◌่วงวยรั ◌่◌ุนมีโอกาสไดพ้บไดใ้ชส่ิ้งของท่ีมีเทคโนโลยใีหม่ๆ

และไดรั้บผลกระทบจาก 

พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนอยางมากท ◌่ ◌◌่ีสดุ ดาเน ◌ํ ◌ินการเก็บขอ้

มลผ ู◌้ใชู ◌้จาํนวน 400 คน โดยการ 

ใชแ้บบสอบถาม ใชร้ะยะเวลา ระหวางว ◌่ นท ั◌◌่ี1กมภาพ ◌ุ นธ ั◌์ - 20 มีนาคม 2557 

กรอบแนวคดในการว ◌ิ จัิย ตวแปรต ◌ั ◌้น ตวแปรตาม ◌ั ภาพท่ 1 ◌ ี กรอบแนวคิดในการวจิย ั ประโยชนท่์

คาดว ◌ ี◌่าจะไดรั้บ 1. ผลการวจิยสามารถน ◌ั ◌ําไปวเิคราะห์ผลกระทบดา้นลบตอตนเองของการใช ◌่ ◌้โทร

ศพท ั◌์ สมาร์ทโฟนของกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทย 2. เพอน่ื ◌ําขอ้มลทู ◌◌่ีศกษาเป ◌ึ ◌น็ตวว ัดระด ◌ั บความส ◌ั 

มพ ันธ ั◌์ของคนในสงคมของย ◌ั คสม ◌ุ ยท ั◌◌่ี เทคโนโลยพีฒนาสามารถน ◌ั ◌ําขอ้มลไปใช ◌ู ◌้ประโยค

ในการปรับเปลยนพฤต ◌◌่ี ◌ิกรรมการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟ นของกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทย แนว

คดทฤษฎ ◌ิ ◌แีละผลงานวจัิยท่เกี ◌่◌ยีวขอ้ง ผ◌ู้วจิยัไดน้าํทฤษฎีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางในการ

กาํหนดกรอบความคิด สาหร ◌ํ ◌ับการศกษาด ◌ึ งต ัอไปน ◌่ ◌◌้ี ลกษณะประชากร ◌ั • เพศ • อาย ◌ุ • การ



ศกษา ◌ึ • อาชีพ • รายได ้พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน • ชวงเวลา ◌่ • ระยะเวลาในการใช ้• คยก ุ

บใคร ◌ั • สถานท่ี • ลกษณะการใช ◌ั ◌้ • ความถ่ี • วตถ ัประสงค ◌ุ ◌์การใช ้• ความสมพ ันธ ั◌์ ผลกระทบ

ดา้นลบจากการใชโ้ทรศพทกัรอบแนวคดในการว ◌ิ จัิย ตวแปรต ◌ั ◌้น ตวแปรตาม ◌ั ภาพท่ 1 ◌ ีกรอบแนวคิด

ในการวจิย ั ประโยชนท่์คาดว ◌ ี ◌่าจะไดรั้บ 1. ผลการวจิยสามารถน ◌ั ◌ําไปวเิคราะห์ผลกระทบดา้นลบตอ

ตนเองของการใช ◌่ ◌้โทรศพท ั ◌์ สมาร์ทโฟนของกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทย 2. เพอน่ื ◌ําขอ้มลทู ◌◌่ีศกษา

เป ◌ึ ◌น็ตวว ั ดระด ◌ั บความส ◌ั มพ ั นธ ั ◌์ของคนในสงคมของย ◌ั คสม ◌ุ ยท ั ◌◌่ี เทคโนโลยพีฒนา

สามารถน ◌ั ◌ําขอ้มลไปใช ◌ู ◌้ประโยคในการปรับเปลยนพฤต ◌◌่ี ◌ิกรรมการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟ นข

องกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทย แนวคดทฤษฎ ◌ิ ◌แีละผลงานวจัิยท่เกี ◌่◌ยีวขอ้ง ผ◌ู้วจิยัไดน้าํทฤษฎีแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชน์มาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบความคิด สาหร ◌ ํ ◌ับการศกษาด ◌ึ งต ั อไปน ◌่ ◌◌้ี ลกษณะ

ประชากร ◌ั • เพศ • อาย ◌ุ • การศกษา ◌ึ • อาชีพ • รายได ้พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน • ชวง

เวลา ◌่ • ระยะเวลาในการใช ้• คยก ุบใคร ◌ั • สถานท่ี • ลกษณะการใช ◌ั ◌้ • ความถ่ี • วตถ ัประสงค ◌ุ ◌์

การใช ้• ความสมพ ันธ ั◌์ ผลกระทบดา้นลบจากการใชโ้ทรศพท ั◌์ สมาร์ทโฟน • ตอตนเอง ◌่ • สมาร์ทโฟน

ตอส่ งคม ◌์ สมาร์ทโฟน • ตอตนเอง ◌่ • สมาร์ทโฟนตอส่ งคม 

 กรอบแนวคดในการว ◌ิ จัิย ตวแปรต ◌ั ◌้น ตวแปรตาม ◌ั ภาพท่ 1 ◌ ี กรอบแนวคิดในการวจิย ั

ประโยชน์ท่คาดว ◌ ี ◌่าจะไดรั้บ 1. ผลการวจิยสามารถน ◌ั ◌ําไปวเิคราะห์ผลกระทบดา้นลบตอตนเองของการ

ใช ◌่ ◌้โทรศพท ั◌์ สมาร์ทโฟนของกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทย 2. เพอน่ื ◌ําขอ้มลทู ◌◌่ีศกษาเป ◌ึ ◌น็ตวว ัดระด ◌ั 

บความส ◌ั มพ ั นธ ั ◌์ของคนในสงคมของย ◌ั คสม ◌ุ ยท ั ◌◌่ี เทคโนโลยพีฒนาสามารถน ◌ั ◌ําขอ้มล

ไปใช ◌ู ◌้ประโยคในการปรับเปลยนพฤต ◌◌่ี ◌ิกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟ นของกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทย 

แนวคดทฤษฎ ◌ิ ◌แีละผลงานวจัิยท่เกี ◌่◌ยีวขอ้ง ผ◌ู้วจิยัไดน้าํทฤษฎีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางใน

การกาํหนดกรอบความคิด สาหร ◌ํ ◌ับการศกษาด ◌ึ งต ัอไปน ◌่ ◌◌้ี ลกษณะประชากร ◌ั • เพศ • อาย ◌ุ • 

การศกษา ◌ึ • อาชีพ • รายได ้พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน • ชวงเวลา ◌่ • ระยะเวลาในการใช ้• 

คยก ุ บใคร ◌ั • สถานท่ี • ลกษณะการใช ◌ั ◌้ • ความถ่ี • วตถ ั ประสงค ◌ุ ◌์การใช ้ • ความสมพ ั นธ ั ◌์ 

ผลกระทบดา้นลบจากการใชโ้ทรศพท ั◌์ สมาร์ทโฟน • ตอตนเอง ◌่ • สมาร์ทโฟนตอส่ งคม 

1. แนวคดเก ◌ิ ◌◌่ียวกบพฤต ◌ั ◌ิกรรม 

 2. แนวคดและทฤษฎ ◌ิ ◌ดีา้นประชากรศาสตร์ 

 3. แนวคดทฤษฏ ◌ิ ◌กีารปฏิสมพ ันธ ั◌์ทางสงคม ◌ั 

 4. แนวความคิดเก่ียวกบสั อใหม ◌ื◌่ ◌่ 

 5. แนวคดดิ ◌้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 6. งานวจิยท ั◌◌่ีเก่ียวขอ้ง 



ประชากรและกล่◌ุมตวอย ◌ั ◌่างท่ใชี ◌้ในการวจัิย 

ประชากรในการศึกษาคือบุคคลท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน อาย1ุ6-26 ปีในเขต 

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกล่มนุ ◌มี้แีนวโนม้ท่ีจะใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนและไดรั้บผลกระทบ

ดา้นลบ 

เป็นจาํนวนมากแตไม่ ม่ ◌จีาํนวนตวเลขผ ◌ั ◌้ใชู ◌้งานอยา่งแน่นอน 

เครื่องมือในการดาเน ํ◌ินการวจิย ั

การวจิยคร ◌ั ◌ังน ้◌ไีด ้◌้ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยหล ◌ั ก ัโดยสร้างเคร่ืองมือเป็นคาํถาม

แบบ 

ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ประกอบดว้ย5 สวนด ◌่ งน ั◌◌้ี 

สวนท ◌่ ◌◌่ี1 ขอ้มลสู วนต ◌่ วของผ ◌ั ◌้ตอบแบบสอบถาม ◌ู เพศ อายกุารศกษา ◌ึ อาชีพ 

รายได ้

สวนท ◌่ ◌◌่ี 2 พฤติกรรมการใชง้านโทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนของทาน่ โดยทวไป ◌ั◌่ ระยะเวลา 

สถานท่ี 

ความถ่ีในการใชง้าน พฤติกรรมการใชง้านตางๆ ◌่ 

 สวนท ◌่ ◌◌่ี 3 ผลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชง้านโทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนของบลคล

รอบข ◌ุ ◌้างตอ่ 

ทานอย ◌่ างไร ◌่ มีคาํตอบใหเ้ลอกื 5ระดบ ัคือ มากท่ีสดุ , มาก,ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสดโดย

ให ◌ุ ◌้ผต้อบ ◌ู 

เลอกตอบเพ ◌ื ◌ยีงขอ้เดียวท่ีตรงกบความร ◌ั ◌้◌ูสกมากท ◌ึ ◌◌่ีสดุ 

 สวนท ◌่ ◌◌่ี 4 ผลกระทบดา้นลบตอส่ งคมจากการพฤต ◌ั ◌ิกรรมการใชส้มาร์ทโฟนข

องวยรั ◌่◌ุนไทยมี 

คาํตอบให้เลอกื 5ระดบ ัคือ มากท่ีสดุ , มาก,ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสดโดยให ◌ุ ◌้ผต้อบเล ◌ู อก

ตอบ ◌ื 

 สวนท ◌่ ◌◌่ี 5 เป็นแบบสอบถามขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของกลมต่◌ุ วอย ◌ั าง่ 

การวเคราะห ◌ิ ◌์ขอ้มูล 



การวเิคราะห์ขอ้มลดู ◌้วยเชิงสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ คาแจกแจงความถ ◌่ ◌◌่ี คาร่ ◌้อยละ คา

เฉล ◌่ ◌◌่ียและ 

คาเบ่ ◌◌่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เปรียบเทียบคาเฉล ◌่ ยี ่ ใช ้ T-test เพอทดสอบความ

แตกต ◌ื◌่ างของ 

 กล่มตุ วอย ◌ั ◌่างจาํแนกตาม เพศ อายกุารศึกษา รายไดโ้ดยใชก้ารทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) 

มาตรวดพฤต ◌ั ◌ิกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของกล่มว ุ ยรั ◌่◌ุนไทยท่ีผลกระทบดา้นลบ

ต่อ 

สงคมมากน ◌ั ◌้อยแคไหนม ◌่ ◌5ีระดบ ัโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงน ั◌◌้ี 

 คาเฉล ◌่ ยี ่ความหมาย 

 5 หมายความวา◌่ มากท่ีสดุ 

 4 หมายความวา◌่ มาก 

 3 หมายความวา◌่ ปานกลาง 

 2 หมายความวา◌่ นอ้ย 

 1 หมายความวา◌่ นอ้ยท่ีสดุ 

เกณฑด์งกล ◌ั ◌่าวสามารถแปลความหมายของระดบคะแนนได ◌ั ◌้ดงน ั◌◌้ี 

คะแนนเฉลยี ่4.21 - 5.00 หมายถงึ กระทบมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลยี ่3.41 - 4.20 หมายถงึ กระทบมาก 

คะแนนเฉลยี ่2.61 - 3.40 หมายถงึ กระทบปานกลาง 

คะแนนเฉลยี ่1.81 - 2.60 หมายถงึ กระทบนอ้ย 

คะแนนเฉลยี ่1.00 - 1.80 หมายถงึ กระทบนอ้ยมาก 

ผลการวจิย ั

ขอ้มูลท่วไปของผ ◌ั ◌้◌ูตอบแบบสอบถาม 

ผต้อบแบบสอบถามส ◌ู วนใหญ ◌่ ◌่ เป็นเพศชายจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีอาย 2◌ุ 1- 



22 ปีจาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 เป็นนกเร ◌ั ◌ยีน/นกศ ั◌ึกษา จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อย

ละ 

63.5 มีระดบการศ ◌ั กษาปร ◌ึ ◌ิญญาตรีจาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีรายได ้ 6,001-

10,000 บาท 

จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 

ขอ้มูลเกี่ยวกบพฤต ◌ั กรรมการใช ◌ิ ◌้โทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน 

ชวงเวลาในการใช ◌่ ◌้โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน มีคาเฉล ◌่ ยี ่ 3.49อยในระด ◌่◌ู บมาก ◌ั โดย

กลมต่◌ุ วอย ◌ั างใช ◌่ ◌้ 

โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนชวงเวลา ◌่ 17.01-21.00 น. มีคาเฉล ◌่ ◌◌่ียมากท่ีสดุ 4.08และนอ้ยท่ีสดุ 

คือชวงเวลา ◌่ 

00.01-05.59 น. มีคาเฉล ◌่ ยี ่2.60 

 

สถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน มีค่าเฉล่ีย 3.48 อย◌ู่ในระดบัมาก โดยกล่◌ุมตวัอยา่งใช ้

โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน ท่ีบา้น/ท่ีพกอาศ ◌ั ย ั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ 4.43 และนอ้ยท่ีสดุ คือ สถานท่ี

ทาํงาน มี 

คาเฉล ◌่ ◌◌่ีย 2.73 

วตถ ัประสงค ◌ุ ◌์และลกษณะการใช ◌ั ◌้โทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน โดยกล่มตุ วอย ◌ั ◌่างมีวตถ ั

ประสงค ◌ุ ◌์และ 

ลกษณะการใช ◌ั ◌้โทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน คือ Application Facebook มีคาเฉล ◌่ ◌◌่ียมากท่ีสดุ 

4.43 และนอ้ย 

ท่ีสดุ คือขายของออนไลน์มีคาเฉล ◌่ ยี ่2.19 

ความถ่ีในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน มีค่าเฉล่ีย 3.27 อย◌ู่ในระดบัปานกลาง โดยกล่◌ุม 

ตวอย ◌ั างม ◌่ ◌คีวามถ่ีในการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน คือ มากกวา◌่ 30 ครัง/้วน ั มีคา

เฉล ◌่ ◌◌่ียมากท่ีสดุ 3.66 และ 

นอ้ยท่ีสดุ ความถ่ีตํ่ากวา◌่ 5 ครัง/้วน ัมีคาเฉล ◌่ ยี ่2.77 



การใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน มีคาเฉล ◌่ ◌◌่ีย 3.10 อยใ่นระด ◌ู บปานกลาง ◌ั โดยกลมต่◌ุ 

วอย ◌ั ◌่างมีการใช ้

โทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน คอื เพอน่ื มีคาเฉล ◌่ ยมากท ◌◌่ี ◌◌่ีสดุ 4.48และนอ้ยท่ีสดุ คืออาจารยมี์

คาเฉล ◌่ ยี ่2.16 

ชวงระยะเวลาในการใช ◌่ ◌้โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนมีคาเฉล ◌่ ยี ่ 3.42 อยในระด ◌่◌ู บมาก ◌ั 

โดยกลม่◌ุ 

ตวอย ◌ั างม ◌่ ◌รีะยะเวลาในการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน คือระยะเวลา 6-10 นาที/ครัง ้ มีคา

เฉล ◌่ ยมากท ◌◌่ี ◌◌่ีสดุ 

รองลงมา ระยะเวลา 1-5 นาที/ครัง ้ มีคาเฉล ◌่ ยี ่ 3.45ระยะเวลา11-20 นาที/ครัง ้ มีคาเฉล ◌่ ยี ่ 3.37 

และ 

ระยะเวลามากกวา◌่ 30 นาท/◌คีรัง ้มีคาเฉล ◌่ ◌◌่ีย 3.32 

ขอ้มูลผลกระทบดา้นลบต่อตนเองจากการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

ผลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั◌์โทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนมีคาเฉล ◌่ ยี ่3.60 อยใน่◌ู 

ระดบมาก ◌ั โดยกลมต่◌ุ วอย ◌ั ◌่างมีผลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ท

โฟน คือก่อใหเ้กิด 

การติดเกมส์มีคาเฉล ◌่ ยมากท ◌◌่ี ◌◌่ีสดุ 4.04 และนอ้ยท่ีสดุ คือก่อใหเ้กิดความอิจฉา มีคาเฉล ◌่ 

ยี ่3.11 

ขอ้มูลผลกระทบดา้นลบต่อสงคมจากการใช ◌ั ◌้โทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน 

ผลกระทบดา้นลบตอส่ งคมจากพฤต ◌ั ◌ิกรรมการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนมีคาเฉล ◌่ ยี ่ 3.90 

อยใน่◌ู 

ระดบมาก ◌ั โดยกลมต่◌ุ วอย ◌ั ◌่างมีแนวโนม้ระดบความส ◌ั มพ ั นธ ั ◌์ของคนในสง

คมท ◌ั ◌◌่ีเร่ิมลดลงจากพฤติกรรม 

การใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนคือ พดคู ยปากต ◌ุ อปากก ◌่ นน ั ◌้อยลง มีคาเฉล ◌่ ยี ่ 4.43 และ

นอ้ยท่ีสดุ คือ ทาํให้ 

เกิดการหลอกลวงเพอผลประโยชน ◌ื◌่ ◌์ทางเพศ มีคาเฉล ◌่ ยี ่3.60 

 



 

ผลการทดสอบสมมตฐาน ◌ิ 

สมมตฐานท ◌ิ ◌่◌ ี1 พบวา◌่ ปัจจยสั วนบ ◌่ คคล ◌ุ ไดแ้ก่ เพศ อายอุาชีพ และวฒุ ◌ิการศกษา

แตกต ◌ึ าง่ 

กนม ั ◌ผีลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนแตกตางก ◌่ นอย ◌ั 

างม ◌่ ◌นียสั าค ํญทางสถ ◌ั ◌ิติท่ี 

ระดบ ั0.05ยกเวน้ รายไดต้อเด ◌่ ◌ือนแตกตางก ◌่ นม ั◌ผีลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทร

ศพท ั◌์สมาร์ท 

โฟนแตกไมแตกต ◌่ างก ◌่ น ั

สมมตฐานท ◌ิ ◌่◌ ี 2 พบวา◌่ พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนมีความสมพ ั นธ ั ◌์กบ

ผลกระทบ ◌ั 

ดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน 

อภปรายผลการว ◌ิ จิย ั

1. จากผลการวจิยั พบวา่ ผ◌ู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

ช่วงเวลา 17.01-21.00 น. มากท่ีสุดสถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนคือท่ีบา้น/ท่ีพกัอาศยัมี 

วตถ ั ประสงค ◌ุ ◌์และลกษณะการใช ◌ั ◌้โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน คือ Application Facebook มี

ความถ่ีในการใช ้

โทรศพัทส์มาร์ทโฟน คือ มากกวา่ 30 ครัง/้วนั มีการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนกบัเพื่อนมากท่ีสุด มี 

ระยะเวลาในการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟน คือระยะเวลา 6-10 นาที/ครัง ้ มากท่ีสดุ ซงสอด

คล ◌ึ◌่ ◌้องปรัชญา 

หิน ศรีสวรรณ ◌ุ (2553) ทาํการศกษาเร ◌ึ ◌ื◌่อง “รูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้

งานเครือข่าย 

สงคมออนไลน ◌ั ◌์ ของนกศ ั กษามหาวท ◌ึ ◌ิยาลยเช ◌ั ◌ยีงใหม่” จากการศกษาพฤต ◌ึ ◌ิ

กรรมการใชง้าน เครือข่าย 

สงคมออนไลน ◌ั ◌์ของนกศ ักษมหาว ◌ึ ◌ิทยาลย ัเชียงใหม่ สวนใหญ ◌่ ◌่มีการใชง้านเครือข่าย

สงคมออนไลน ◌ั ◌์เฟส- 



บคุ (Facebook) พบวาช่ ◌่วงเวลาท่ีเขา้ ใชง้านมากท่ีสดคุ ◌ือ ช่วงดกึ (19.00 – 24.00 น.) ใชเ้วลาใน

การ 

เขา้ ใชป้ระมาณ 30 นาทีและเขา้ ใชง้านเครือข่ายสงคมออนไลน ◌ั ◌์ ทกๆว ◌ุ น ั และ ภทรา ◌ั 

เรืองสวสด ั◌ิ◌์ 

(2553) ทาํการศกษาเร ◌ึ ◌ื◌่อง “รูปแบบการดาํเนินชีวติและพฤติกรรมใชเ้ครือข่ายสงคมออน

ไลน ◌ั ◌์ของคนวย ั

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร” ผลของการวจิยพบว ◌ั าพฤต ◌่ ◌ิกรรมการใชบ้ริการเครือขายส ◌่ งค

มออนไลน ◌ั ◌์ของ 

คนวยท ั ◌ํางานพบวา่กลมต่◌ุ วอย ◌ั ◌่างสวนใหญ ◌่ ◌่เป็นสมาชิกเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงคมออน

ไลน ◌ั ◌์ Facebook มี 

การเขา้ใชบ้ริการในชวงเวลา ◌่ 18.01-22.00 น. มีความถ่ีในการเขา้ใช7้วน/ัสปดาห ◌ั ◌์ 

 2. จากผลการวจิย ั พบวา◌่ ผลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั ◌์โทรศพท ั ◌์สมาร์ท

โฟน 

มีคาเฉล ◌่ ยอย ◌◌่ี ในระด ◌่◌ู บมาก ◌ั ผลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ท

โฟน คอื ก่อใหเ้กิดการ 

ติดเกมส์มีคาเฉล ◌่ ยมากท ◌◌่ี ◌◌่ีสดุ รองลงมาก่อใหเ้กิดโรคเห่อตามแฟชนั ่ และนอ้ยท่ีสดุ คอื 

ก่อใหเ้กิดความ 

อิจฉา ทงนั้  ◌แีสดงให ◌้ ◌้เห็นวา◌่ กลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทยสวนมากใช ◌่ ◌้สมาร์ทโฟนเพื่อเลน

เกมส ◌่ ◌์ผลกระทบดา้นลบท 

ไดรั้บจากการใชส้ามาร์ทโฟนจงกึ ◌่อใหเ้กิดการติดเกมส์มากท่ีสดุ ซงไม ◌ึ◌่ พบการสอด

คล ◌่ ◌้องกบงานว ◌ั ◌ิจย ั

ใดๆ 

 3. จากผลการวจิย ั พบวา◌่ ผลกระทบดา้นลบตอส่ งคมจากพฤต ◌ั ◌ิกรรมการใชโ้ทร

ศพท ั◌์สมาร์ท 

โฟนมีคาเฉล ◌่ ยอย ◌◌่ี ในระด ◌่◌ู บมาก ◌ั โดยมีการพดคู ยปากต ◌ุ อปากก ◌่ นน ั◌้อยลง มีคา

เฉล ◌่ ยมากท ◌◌่ี ◌◌่ีสดุ รองลงมา 



ละเลยตอสภาวะแวดล ◌่ ◌้อมและบคคลรอบข ◌ุ ◌้างและนอ้ยท่ีสดุ คือ ทาํใหเ้กิดการหลอกลวง

เพื่อ 

ผลประโยชน์ทางเพศ ทงนั้  ◌แีสดงให ◌้ ◌้เห็นวา◌่ เม่ือมีเวลาวางจะใช ◌่ ◌้โทรศพท ั ◌์สมาร์ท

โฟนสอสารก ◌ื◌่ นผ ัาน่ 

เฟสบคุ๊ ผานไลน ◌่ ◌์ไมได่ ◌้นงพั ่ดคู ยกุ นเพ ◌ั ◌ื◌่อสร้างความสมพ ันธ ั◌์อนด ั◌ตีอก่ น ัความ

สมพ ันธ ั◌์ของคนในสงคม ◌ั 

จงลดน ◌ึ ◌้อยเพราะการพดคู ยปากต ◌ุ อปากก ◌่ นน ั◌้อยลงซงสอดคล ◌ึ◌่ ◌้องกบ ับทความ

ผลกระทบของเทคโนโลย ี

สารสนเทศ(โซนซา◌่ , 2557, ออนไลน์) โดยไดใ้หข้อ้มลว ู าเทคโนโลย ◌่ ◌สีารสนเทศตอส่ งค

มน ◌ั นจั้ งมึ ◌ ี

ผลกระทบในทางลบ ทาํใหค้วามสมพ ันธ ั◌์ของมนษย ุ◌์เสอมถอย ◌ื◌่ การใชค้อมพิวเตอร์และอป

กรณ ◌ุ ◌์สอสาร ◌ื◌่ 

ทาํใหส้ามารถติดตอส่ อสารก ◌ื◌่ นได ◌ั ◌้โดยไม่ ตอ้งเห็นตว ัการใชง้านคอมพิวเตอร์หรือแมแ้ต

การเล ◌่ นเกมท ◌่ ◌◌่ีมี 

ลกษณะการใช ◌ั ◌้งานเพียงคนเดียว ทาํใหค้วามสมพ ั นธ ั ◌์กบผ ั ◌้อู ◌ื◌่นลดนอ้ยลง ผล

กระทบนีท้าํใหมี้ความเช่ือ 

วา◌่ มนษยส ◌ุ มพ ั นธ ั ◌์ของบคคลจะน ◌ุ ◌้อยลง สงคมใหม ◌ั จะเป ◌่ ◌น็สงคมท ◌ั ◌◌่ี

ไมต่ ◌้องพงพาอาศ ◌ึ◌่ ยก ันมาก ◌ั 

นอกจากนนยั้ งม ั ◌พีรพิสทธุ ◌ิ◌์มงคลวนิช (2556, ออนไลน์) ไดใ้หข้อ้มลว ู าจากการส ◌่ ารวจ

และศ ◌ํ กษาจาก ◌ึ 

หนวยงานท ◌่ ◌◌่ีหลากหลายพบตรงกนว ั า◌่ การใชส้มาร์ทโฟนสงผลกระทบต ◌่ อว ่ ◌ิถีชีวติ

ของผใ้ชู ◌้เป็นอยางมาก ◌่ 

ซงก่ึ ◌่อใหเ้กิดความกงวลอย ◌ั างกว ◌่ ◌้างขวางวาหากสมาร ◌่ ◌์ทโฟนถกพ ู ฒนาให ◌ั ◌้มี

ความสามารถและสะดวกใน 

การใชง้านมากขนกว ◌ึ◌้ าน่ ◌◌้ีอาจทาํใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบการปฎ ◌ั ◌ิสมพ ันธ ั◌์ระหวางบ ◌่ 

คคล ◌ุ 



 4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา◌่ ปัจจยสั วนบ ◌่ คคล ◌ุ ไดแ้ก่ เพศ อายอุาชีพ และวฒุ ◌ิ 

การศกษาแตกต ◌ึ างก ◌่ นม ั ◌ผีลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนแตก

ตางก ◌่ นอย ◌ั างม ◌่ ◌ ี

นยสั าค ํญทางสถ ◌ั ◌ิติท่ีระดบ ั0.05 ทงนั้  ◌อีาจเป ◌้ ◌น็เพราะวา◌่ สวนมากกล ◌่ มว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุน

ท่ีใชส้มาร์ทโฟนจะเป็นเพศ 

ชาย มีอาย 2◌ุ 1-22 ปี เป็นนกเร ◌ั ◌ยีน/นกศ ักษา ◌ึ การศกษาระด ◌ึ บปร ◌ั ◌ิญญาตรีผลกระทบ

ดา้นลบท่ีไดรั้บ 

จากการใชโ้ทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนจงแตกต ◌ึ างก ◌่ น ั ซงไม ◌ึ◌่ พบการสอดคล ◌่ ◌้องกบ

งานว ◌ั ◌ิจยใดๆ ◌ั 

5. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา◌่ พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนมีความสมพ ันธ ั◌์ 

กบผลกระทบด ◌ั ◌้านลบท่ีไดรั้บจากการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน ทงนั้  ◌แีสดงให ◌้ ◌้เห็นวา่

ยิง่กลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทยมี 

พฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟน เชน่ ใชส้มาร์ทโฟนทกชุ วงเวลา ◌่ ทกสถานท ◌ุ ◌◌่ี ใช้

เพื่อเลนเกมส ◌่ ◌์ ก็จะ 

สงผลให ◌่ ◌้เกิดผลกระทบดา้นลบมากเชน่ ก่อใหเ้กิดอบุ ตัเิหตุก่อให้เกิดความรําคาญ และ

ก่อใหเ้กิดการ 

ติดเกมส์ซงไม ◌ึ◌่ พบการสอดคล ◌่ ◌้องกบงานว ◌ั ◌ิจยใดๆ 

 ◌้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวจัิย 

1. เม่ือมีการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนกลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทยควรเลอกสถานท ◌ื ◌◌่ีและช่วงเวลา

ให ้

เหมาะสม เพื่อไมก่ ◌่อใหเ้กิดความรําคาญตอบ่ ลคลรอบข ◌ุ ◌้าง ไมก่ ◌่อใหเ้กิดการติดเกมส์และ

ไมก่ ◌่อใหเ้กิด 

อบุ ตัเิหตตุ อส่ งคม ◌ั 

2. กลมว◌ุ่ ยรั ◌่◌ุนไทยควรลดพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน เพราะแนวโนม้ระดบความส ◌ั มพ ั

นธ ั◌์ 



ของคนในสงคมเร ◌ั ◌ิ◌่มลดลงเน่ืองจากพฤติกรรมการใชโ้ทรศพท ั◌์สมาร์ทโฟนมากเกินไป เชน่ 

การพดคู ย ุ

ปากตอปาก ◌่ นน ั◌้อยลง 

ขอ้เสนอแนะในการวจัิยครังต ้◌่อไป 

 1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์ามาร์ทโฟนของกล่◌ุมวยัร่◌ุนไทยในเขต 

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลกระทบดา้นลบตอตนเองและส ◌่ งคม ◌ั 

2. ควรศกษาท ◌ึ ศนคต ◌ั ◌ิของประชาชนท่ีมีตอการใช ◌่ ◌้โทรศพท ั ◌์สมาร์ทโฟนในเขต
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การแก้ไขพฤติกรรมการใช้มือถือในคาบเรียน โดยใช้วิธีการเก็บอุปกรณ์  

Smart Phone ก่อนการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และงานวิจยั  ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม 

2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่น 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 

4.แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรมนั้ นมีผูไ้ด้ให้ความหมายไวม้ากมายซ่ึงแตกต่างกันไป ดังน้ี

พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิดและความรู้สึกเพื่อ

ตอบสนองส่ิงเร้า (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 332) ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526 : 

15) พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระทาํไม่วา่ส่ิงนั้นจะสังเกตไดห้รือไม่ได ้เช่น 

การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก ความชอบความสนใจประเทือง ภูมิภทัราคม (2540, อา้งจาก 

อรรถพงศ์ เพ็ชรสุวรรณ์, 2552 : 5) ให้ความหมายไวว้่าพฤติกรรม หมายถึง การกระทาํการ

แสดงออกของบุคคลในสภาวการณ์ใดสภาวการณ์หน่ึงท่ีสามารถสังเกตได้ได้ยิน และวดัด้วย

เคร่ืองมือท่ีเป็นปรนยัไดพ้นัธ์ุทิพย ์รามสูตร (2540 : 141) ให้ความหมายของพฤติกรรม หมายถึง 

ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตซ่ึงจะสังเกตได้หรือไม่ได้ก็ตาม ถ้าส่ิงมีชีวิตนั้ นเป็นคน

พฤติกรรมของคนก็หมายถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกมาอนัมีทั้งพฤติกรรมภายใน (Covert 

behavior)และพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซ่ึงในการศึกษาส่วนใหญ่จะสนใจศึกษา

พฤติกรรมภายนอกเช่นเดียวกบัการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพจากคาํจาํกดัความดงักล่าวผูว้ิจยัขอสรุป

ความหมายพฤติกรรม (Behavior) หมายถึงการกระทาํหรือการตอบสนองของมนุษยต์่อสถานการณ์

หน่ึงสถานการณ์ใด หรือส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ โดยการกระทาํนั้นเป็นไปโดยมีจุดมุ่งหมายและเป็นไป

อย่างใคร่ครวญมาแล้ว หรืออย่างไม่รู้สึกตวั และไม่ว่าส่ิงมีชีวิตหรือบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตการ

กระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตาม 



 

 

 

ประเภทของพฤติกรรม 

ไดมี้ผูจ้าํแนกประเภทของพฤติกรรมไวด้งัน้ีสุชา จนัทน์เอม และสุรางค ์จนัทน์เอม (2520 : 

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

มาแต่กาํเนิด (Unlearned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีอินทรียท์าํเองโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน 

2. พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีอินทรียท์าํข้ึน

หลงัจากไดมี้การเรียนรู้ หรือเลียนแบบจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 

ชูชยั สมิทธิไกร (2553 : 9) ไดจ้าํแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมได ้2 ประเภท คือ  

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทาํท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดแ้ละวดัได ้

และอาจแสดงออกไดท้ั้งในรูปแบบ วจันภาษา (Verbal) และแบบอวจันภาษา (Nonverbal) เช่น การ

พูด การหวัเราะ การร้องไห้ การเดิน การซ้ือสินคา้ 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การ

กระทาํท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลซ่ึงบุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตเห็นได ้เช่น ความรู้สึก ทศันคติ ความ

เช่ือ การรับรู้ การคิด สามารถวดัพฤติกรรมแบบน้ีได้ด้วยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวดั 

แบบทดสอบ 
2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมวยัรุ่น 

Dusek (อา้งถึงในกุณฑลมีชยั๒๕๕๐: ๕) หมายถึงวยัท่ีเช่ือมระหวา่งการเป็นการเป็นผูใ้หญ่

อนัเป็นระยะท่ีตอ้งปรับพฤติกรรมวยัเด็กไปสู่พฤติกรรมแบบผูใ้หญ่ท่ีสู่เด็กวยัรุ่นจึงไม่ใช่เป็นเพียง

การเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายแต่หมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมซ่ึงอยูใ่นกรอบของวฒันธรรม

แต่ละท่ีวยัรุ่นมาจากศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Adolescence หมายถึงการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะเม่ือ

กล่าวถึงวยัรุ่นคนทัว่ไปมกันึกถึงผูท่ี้อยูใ่นช่วง๑๓ – ๑๙ปีโดยประมาณหรือหากแบ่งตามชั้นเรียนก็

จะนึกถึงผูเ้รียนท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนไปถึงระดับอุดมศึกษาปีตน้ๆกุญชรี

ค้ า ข า ย  (๒ ๕ ๔ ๒ : ๑ ) 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของวยัรุ่น 

1. เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเจตคติในวยัรุ่นจะควบคู่ไป

กบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนเช่นการเปล่ียนแปลงความสนใจความไม่มัน่ใจเก่ียวกบั

ความสามารถและความถนดัของตนเอง 



2. เป็นวยัแห่งหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิตผลลพัธ์ของพฤติกรรมในวยัน้ีจะมีผลต่อบุคคลยาว

ในช่วงวยัอ่ืนต่อมาทั้งดา้นการเรียนการทาํงานการใชชี้วติคู่เจตคติท่ีมีต่อส่ิงต่างๆสับสนในบทบาทท่ี

ไม่ชดัเจนของตนเองเช่นไม่แน่ใจวา่ตนเองเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ความคาบเก่ียวระหวา่งความเป็นเด็ก

กบัความเป็นผูใ้หญ่น้ีมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กมากเด็กจะรู้สึกวางตวัยากไม่รู้วา่จะทาํตวัอยา่ง

จึงจะถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. เป็นวยัท่ีตอ้งการเรียนรู้ความเป็นตวัของตวัเองเด็กจะแสดงให้เห็นว่าเขาตอ้งการการ

ยอมรับจากกลุ่มและถือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มแต่กระนั้นเด็กเองยงัไม่แน่ใจในบทบาทของตนเขา

ตอ้งการรู้วาเขาตอ้งแสดงบทบาทใดในสังคมของตวัเองคือการพยายามหาเอกลกัษณ์ของตวัเองจาก

การแต่งกายจากการใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจกนัเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นเท่านั้น 

4. เป็นช่วงวยัแห่งจินตนาการวยัรุ่นชอบฝันสร้างวิมานในอากาศจินตนาการตนเองเป็นส่ิง

ต่างๆหรือบุคคลต่างๆท่ีตนเองชอบเด็กสามารถแสดงออกในรูปของการประพนัธ์เพลงเขียนบท

กลอนประกอบเพลงหรือแม้กระทัง่การแต่งกายตามแบบบุคคลในสังคมท่ีตนเองช่ืนชอบและ

ตอ้งการเอาอยา่ง 

5. เป็นวยัแห่งปัญหาอาจกล่าวไดว้า่วยัรุ่นเป็นวยัเจา้ปัญหามากท่ีสุดส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนนั้น

เกิดจากสาเหตุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายนัน่เองภาวะความวา้วุน่ใจไม่สบายตวัไม่สบายใจทาํ

ให้เกิดความหงุดหงิดวิตกกงัวลอารมณ์เสียง่ายไม่อยากพูดคุยกบัใครหรือพูดจายียวนจนทาํให้เกิด

ความไม่เขาใจกนัในกลุ่มเพื่อนหรือพี่นอ้งเกิดเป็นปัญหาทางอารมณ์และปัญหาสังคมของเด็กวยัน้ี 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสาร 

กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (massage) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่าผูส้งสาร 

(source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บสาร (receiver) โดยผา่นสาร (channel) การส่ือสาร

นั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในชีวิตมนุษยน์อกเหนือจากปัจจยัท่ีส่ีท่ีเป็นความจาํเป็น

เพื่อความอยูร่อดของมนุษยอ์นัไดแ้ก่อาหารท่ีอยูอ่าศยัยารักษาโรคเคร่ืองนุ่งห่มแมก้ารส่ือสารจะไม่มี

ความเก่ียวของโดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ีของตนแต่การท่ีจะให้

ไดม้าซ่ึงปัจจยัทั้งส่ีนั้นย่อมตองอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือแน่นอนมนุษยอ์าศยัการส่ือสารเป็น

เคร่ืองมือเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการดาํเนินกิจกรรมใดๆของตนและเพื่ออยู่รวมกบัคนอ่ืนใน

สังคมการส่ือสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษยแ์ละเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของกระบวนการทาง

สังคมยิง่สังคมมีความสลบัซบัซอ้นมากเพียงใดและประกอบดว้ยคนจาํนวนมากเท่าใดการส่ือสารก็

ยิ่งมีความสําคญัมากข้ึนเท่านั้นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมท่ีนาํมาซ่ึง

ความสลบัซับซ้อนก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจและความไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคมยอ่มตอ้งอาศยั

การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวการส่ือสารมีความสาํคญัต่อมนุษย5์ ประการคือ 



1. ความสาํคญัต่อการเป็นสังคม 

2. ความสาํคญัต่อชีวติประจาํวนั 

3. ความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 

4. ความสาํคญัต่อการปกครอง 

5. ความสาํคญัต่อการเมืองระหวา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.1 แนวคิดเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

 กรมวิชาการ (2534, หน้า 21) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ปริมาณและทักษะของความรู้ในสาขาวิชาท่ีบุคคลได้รับลักษณะการจัดองค์ประกอบและ 

โครงสร้างของความรู้และการใช้ประโยชน์โครงสร้างของความรู้ ในการแก้ปัญหาในการคิดเชิง 

สร้างสรรค ์ในการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้อา้งและในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป   

    อารมณ์ สนานภู่ (2539, หนา้17) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นผลมาจากการกระทาํท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ดงันั้น 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความสําเร็จท่ีไดจ้ากการเรียน โดยอาศยัความสามารถ 

เฉพาะตวับุคคล ผลสัมฤทธ์ิการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น 

อาจจะได้จากการสังเกต การตรวจการบ้าน หรืออาจได้มาในรูปของระดับคะแนน ท่ีได้จาก 

โรงเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซับซ้อนและระยะเวลาท่ีนาน หรืออาจได้มาดว้ยการวดัจาก 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป    ไ พ ศ า ล  หวัง พ า นิ ช  ( 2523, 

หน้า 137) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน (Academic Achievement) หมายถึง

คุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก การฝากอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้

เท่าไร มีความสามารถอยา่งไร        

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้ 146) ไดใ้หค้วามหมายวา่ของ แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็น

คาํถามใหผู้เ้รียนตอบดว้ยกระดาษ และดินสอ(Paper and Pencil Test)    



   บุญชม ศรีสะอาด (2532, หนา้ 52) ไดใ้หค้วามหมายวา่ของแบบทดสอบ

วดัผล สัมฤทธ์ิวา่ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชค้วามรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซ่ึงเป็น

ผล จากการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระและตามจุดประสงคข์องวชิาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้น จากความหมาย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขา้งตน้ พอสรุปคาํจาํกัดความ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ว่า หมายถึง 

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝากอบรม หรือจากการสอน การ วดั

ผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) 

ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น

ผลมาจากองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Factor) และองคป์ระกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่

สติปัญญา (Non-intellectual Factor) การ ท่ีบุคคลจะประสบผลสําเร็จทางการศึกษามากนอ้ยเพียงใด

นั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้งสองน้ี องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญาเป็นปัจจยัสําคญัส่วนหน่ึงท่ีมี

ผลต่อการเรียนรู้หรือสัมฤทธ์ิผล ทางการเรียน เป็นความสามารถในการคิดของบุคคล อนัเป็นผลมา

จากการสะสมของ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ซ่ึงความสามารถ

เหล่าน้ีวดัได ้ หลายทางเป็นตน้ ว่าวดัสมรรถภาพทางสมอง วดัความถนดัทางการเรียน ความคิด

สร้างสรรค ์และความสามารถในการแกปั้ญหาส่วนองคป์ระกอบดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา ก็มีอิทธิพล

ต่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่น้อยซ่ึงได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อวิชาท่ีเรียน รูปแบบการสอน 

สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของผูส้อน ลกัษณะการคบเพื่อน การศึกษาของ 

บิดามารดา เป็นตน้ (อารมณ์ สนานภู่, 2539, หนา้ 17-18)      

            

4.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ไพศาล หวงัพาณิช(2523, หนา้137) ไดแ้บ่งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม จุดมุ่งหมาย

และลกัษณะวชิาท่ีสอน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ คือ     

    1. การวดัดา้นปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการ

ปฏิบติั หรือทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระทา

จริงให้ ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใช้

ขอ้สอบ ภาคปฏิบติั(Performance Test)       

        2. การว ัดด้านเน้ือหา เป็นการ

ตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็น ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึง

พ ฤ ติ ก ร ร ม  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  โ ด ย ใ ช ้ 

“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ”  



4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หน้า146-147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดั 

ผลสัมฤทธ์ิไดเ้ป็น 2 พวก คือ         

    1. แบบทดสอบของผูส้อน หมายถึง ชุดคาํถามท่ีผูส้อนเป็น

ผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ คาํถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในห้องเรียนวา่ ผูเ้รียนมีความรู้มากแค่

ไหน บกพร่องท่ี ตรงไหน จะไดส้อนซอ้มเสริม หรือเป็นการวดัดูความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่ 

ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการของผูส้อน   2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภท

น้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ ละสาขาวิชา หรือจากผูส้อนท่ีสอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลอง

คุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่ คุณภาพดีพอ จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็น

หลกัเปรียบเทียบผลเพื่อ ประเมินค่าของการเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ไดแ้บบทดสอบมาตรฐาน

จะมีคู่มือดาํเนินการสอบ บอกวิธีสอบและมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย อาํนวยรุ่งรัศมี

(2525, หน้า 19-111) ไดใ้ห้ความหมายว่าการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสอดคล้องกบั

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3 ดา้น คือ     1. ด้านความ รู้

ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการต่างๆ ทางดา้นสติปัญญา

และสมอง เช่น การจดจาํขอ้เทจ็จริง ความเขา้ใจ ความคิด การตั้งสมมติฐาน และปัญหา  

           2. 

ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ เจริญเติบโตและพฒันาการใน

ดา้นความสนใจ คุณค่า ความซาบซ้ึงและทศันคติหรือเจตคติต่าง ๆ ของผูเ้รียน   

  3. ดา้นปฏิบติัการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ พฒันาทกัษะ

ในการปฏิบติัและการดาํเนินการ เช่น การทดลอง เป็นตน้  

 

5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

พิชญ ์เพชรคาํ(2557)การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของวยัรุ่นไทย

ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและสังคม” คร้ังน้ีประชากรกลุ่มตวัอย่างใช้ในการศึกษาคือกลุ่ม

วยัรุ่นใช้โทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีมีอายุระหวา่ง 16-26 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS สถิติใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 ชุดและผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแลว้ ทาํการวิเคราะห์สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ีคือ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 21-22 ปีเป็นนักเรียน นักศึกษาระดบั

การศึกษาปริญญาตรีและมีรายได ้ 6,001-10,000 บาท ใชโ้ทรศพัทบ่์อยในช่วงเวลา 17.01-21.00 น. 

สถานท่ีใช้บ่อยคือ ท่ีบ้านพกัอาศยัความถ่ีในการมากกว่า 30 คร้ังต่อวนั โดยกลุ่มตัวอย่างมี



วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะการใชคื้อ Application Facebook สวนใหญ่ใชติ้ดต่อกบัเพื่อน ระยะเวลา

ในการใช้คือระยะเวลา 6-10 นาทีต่อคร้ัง ส่วนผลกระทบด้านลบจากการใช้คือก่อให้เกิดการติด

เกมส์และแนวโน้มระดบัความสัมพนัธ์ของคนในสังคมเร่ิมลดลงจากพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์

สมาร์ทโฟนคือการพดูคุยปากต่อปากกนันอ้ยลง  อมร โต๊ะทอง (2556) ในงานวิจยัเร่ือง 

“พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร”ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมตน้ถึงมธัยม

ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่า สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนมากใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีคือ สถานศึกษา และท่ีบา้น ซ่ึงสอดคล้องกบัผลรายงานการวิจยัของสํานักงาน

สถิติแห่งชาติ คือสถานท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือสถานศึกษา และท่ีบา้น ช่วงเวลาท่ีใช้ในวนั

ธรรมดามากท่ีสุดคือ 15.01-20.00 น. และในวนัหยุดช่วงเวลาท่ีใช้มากท่ีสุดคือ 13.01-20.00 น. 

เน่ืองจากเวลาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน สอดคลอ้งกบั

ผลรายงานการสํารวจกลุ่มผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2552 ของศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และงานวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร ของพรทิพย ์วจิิตรรัตนชยั 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

จากการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการอยากรู้ อยากเห็น ความ

สนใจทัว่ไปโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (Sig.) เท่ากบั .034 เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดจะพบว่า เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพื่อติดตามข่าวสาร และ

สถานการณ์บา้นเมือง และใชเ้พื่ออ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสารออนไลน์ มากกวา่เพศหญิง  

 ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่าผลการทดสอบการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่ออ่าน

ข่าวหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารออนไลน์นั้น ไดรั้บการสนบัสนุนในทั้งสามตวัแปรคือ เพศ อายุ และ

ระดบัการศึกษา นัน่คือ วยัรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อแสวงหาความรู้มาก 

โดยพบวา่  

 1. เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่ออ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร

ออนไลน์มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงผลการศึกษายงัพบว่า วยัรุ่นเพศชายนิยมใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์บา้นเมืองมากกวา่วยัรุ่นหญิงดว้ย 

 2. วยัรุ่นท่ีอายุมากกว่าคือ กลุ่มอายุ 16-18 ปี มีการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

ออนไลน์ท่ีมากกวา่กลุ่ม อาย ุ13-15 ปี 

 3. วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าคือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย ใช้อินเทอร์เน็ต

ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารออนไลน์ มากกว่ากลุ่มท่ีมีระดับ



การศึกษาระดบัมธัยมตน้         

  จากผลการวจิยัน้ีสามารถบ่งช้ีไดว้า่วยัรุ่นเพศชายเม่ือมีอายุมากข้ึน และมีการศึกษา

ท่ีสูงข้ึน จะเปิดรับข่าวสาร และสถานการณ์บา้นเมืองมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงาน

การวิจัยจากศูนย์วิจัยพิวในต่างประเทศ ซ่ึงทาํการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของคน

อเมริกนั เม่ือเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ซ่ึงจากผลการศึกษานั้นพบวา่ คนอเมริกนั

เพศชายบริโภคข่าวผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากกว่าเพศหญิง ในขณะท่ีคนอเมริกนัเพศหญิงจะมี

แนวโนม้รับข่าวสารใหม่ๆผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

 อีกทั้งการศึกษาวิจยัน้ียงัสนบัสนุนแนวคิดการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร โดย เมอริลล์ และ โล

เวนสไตน์ (Merrill, John C. & Ralph L. Lowenstein) ท่ีกล่าวถึงแรงผลกัดนัให้บุคคลเปิดรับ

ข่าวสารโดยมีเหตุ ไดแ้ก่ความอยากรู้อยากเห็น มนุษยมี์สัญชาติญาณอยากรู้ อยากเห็น มีการตอ้งการ

การรับรู้ข่าวสารต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองด้วยลกัษณะพิเศษเฉพาะของส่ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีปัจจุบนัสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จึงมีลักษณะเฉพาะท่ีทาํให้วยัรุ่น

เลือกใชเ้ป็นจาํนวนมาก เพราะสามารถใชไ้ดทุ้กท่ีทุกเวลา เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของตน 

 ท่ีน่าสนใจคือในประเด็นของตัวแปรเพศนั้ น พบว่า เพศหญิงใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มากกว่าเพศชายอย่างมีนยัสําคญั โดยเป็นการใช้

เพื่อสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรทิพย ์วิจิตรรัตนชยั 

ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครและผลงานวิจัยน้ีย ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ศูนย์วิจัยพิวในต่างประเทศ ท่ีพบว่าอเมริกันเพศหญิงจะมีแนวโน้มรับข่าวสารใหม่ๆผ่านทาง

โซเชียลมีเดียดงักล่าวแลว้ในขา้งตน้ 

 ผลท่ีได้การศึกษาดังกล่าวข้างต้นยงัสนับสนุนแนวคิดการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ถึง

แรงผลกัดนัให้บุคคลเปิดรับข่าวสารโดยมีปัจจยัท่ีว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์สามารถ

ชดเชยความเหงาได้ โดยจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อ

ตอบสนองด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ขอ้การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถเป็น

เพื่อนแทนเพื่อนในชีวติจริงได ้โดยมีเกณฑก์ารเลือกอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งไปทางมาก  

 ในดา้นความบนัเทิงนั้นพบว่าตวัแปรเพศมีความน่าสนใจคือ เพศหญิงใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และติดตามข่าวสารด้านบนัเทิงท่ีช่ืนชอบผล

การศึกษาน้ีจึงบ่งช้ีว่า เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพื่อติดตามข่าวสารและ

สถานการณ์บา้นเมือง ในขณะท่ีเพศหญิงใชเ้พื่อรับรู้ข่าวสารในวงการบนัเทิง  



 ในดา้นตวัแปรอาย ุพบวา่เม่ืออายุมากข้ึน และเรียนสูงข้ึน วยัรุ่นจะเร่ิมมีการใชอิ้นเทอร์เน็ต

ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงนบัเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทย นัน่คือ วยัรุ่นมีความไวว้างใจต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากการเห็น แต่มิไดมี้โอกาสจบัตอ้ง

หรือทดลอง และยงัมีความไวว้างใจในระบบการซ้ือขายออนไลน์ด้วย ซ่ึงจะเห็นว่า บ่งบอกถึง

พฤติกรรมการซ้ือของท่ีง่ายข้ึน และบ่งบอกวา่วยัรุ่นกลุ่มน้ีมีความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสร้าง

ความสะดวกแก่ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักาํหนด ท่ีกล่าวถึงการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสารในแต่ละคร้ัง จะทาํใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งระดบัปัจเจก

บุคคลและการเปล่ียนแปลงในระดบัสังคมตามมาเสมอ 

ทั้งน้ีหากพิจารณาในเชิงทฤษฎีแลว้ จะพบวา่กฎแห่งความเร่งรีบนั้นเขา้มามีบทบาทต่อการ

ตดัสินใจปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มวยัรุ่นเป็น

การย่นระยะเวลาในการทาํกิจกรรมต่างๆให้เร็วข้ึน อยา่งพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ

ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตวับ่งช้ีถึงการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ี

เร่งรีบไดอ้ยา่งชดัเจนในส่วนของกฎแห่งความล่าสมยั จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่วยัรุ่นมีการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อส่ือสารสนทนา แลกเป็นความคิดกบัเพื่อน โดยใชเ้วบ็ไซต ์

www.facebook.com เป็นช่องทางในการสนทนาแลกเปล่ียนความคิด เป็นพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง

ลกัษณะการส่ือสารท่ีพฒันาเปล่ียนไปจากการส่ือสารรูปแบบเดิมๆ  

 ในประเด็นของกฎแห่งการหลอมรวมหรือบูรณาการส่ือ จากผลการวิจยัยงัสนับสนุน

แนวคิดท่ีว่า การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของการส่ือสาร อย่างอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ส่งผลให้รูปแบบการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของกลุ่มวนัรุ่นเปล่ียนแปลงไป ทาํให้ประสบการณ์ของ

วยัรุ่นสามารถแผ่ขยายกวา้งออกไป ทาํให้วยัรุ่นท่ีใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถรู้

เร่ืองราวท่ีไหนก็ได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะเวลาหรือสถานท่ีจากผลการตอบแบสอบถาม

ของผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่ในเกณฑ์

ระดบัมาก ซ่ึงจากพฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่าว สามารถบ่งช้ี

ได้ถึงนวตักรรมการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีส่ือสาร ซ่ึงหลอมรวมเทคโนโลยีส่ือสารต่างๆเข้า

ด้วยกัน เป็นปัจจัยในการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตประจําวนั อย่างพฤติกรรมการดูทีวีท่ี

เปล่ียนแปลงไปของกลุ่มวยัรุ่น โดยผลจากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 

ผลการวิจัยในคร้ังน้ียงัพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีการใช้

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อตอบสนองดา้นบนัเทิงต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา

ในระดบัมธัยมปลายมีการใชเ้พื่อความบนัเทิงมากกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมตน้ อยา่ง



มีนัยสําคญัทางสถิติ (Sig.) เท่ากบั .041 หมายถึงกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงจะใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อความบนัเทิงสูง เม่ือเปรียบเทียบผลวิจยัในคร้ังน้ีกบังานวิจยัของคมกริช ทพั

กีฬา ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนกัเรียนมธัยมตอนปลายในโรงเรียนท่ีเขา้

ร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย  มีความสอดคลอ้งกนั คือ กลุ่มตวัอยา่งระดบั

มธัยมปลายมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อตอ้งการดา้นความบนัเทิงมาก และ

จากงานวิจัยของคมกริช ได้ให้ข้อช้ีแนะไว้ว่า หากตัวแปรด้านส่ือเปล่ียนไป คือจากการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มาเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผล

การศึกษาจะแตกต่างกนั หรือไม่อยา่งไร จากขอ้ช้ีแนะดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการ

ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผลการศึกษาในคร้ังน้ีปรากฏวา่ จากตวัแปรการใชส่ื้อท่ีเปล่ียนไป คือจากการใช้

อินเทอร์เน็ตผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปล่ียนมาเป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

พฤติกรรมการใช้งานเพื่อความบนัเทิงของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมปลายด้านการ

ตอบสนองดา้นความบนัเทิงไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการเปิดรับขอ้มูล

ข่าวสารด้านต่างๆแล้ว พฤติกรรมการใช้ดงักล่าวยงัสนบัสนุนแนวคิดทฤษฏีการใช้และความพึง

พอใจในการใช้ส่ืออีกดว้ย จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อใช้แสดงความเป็นตวัตน โดยมีเกณฑ์การเลือกอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งความ

คาดหวงัถึงผลจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีผลทาํให้ดูทนัสมยั ซ่ึงเป็นการบ่งช้ีถึง

การเลือกใชส่ื้อของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นการเลือกใชส่ื้ออยา่งมีเป้าหมายแน่นอน  

 นอกจากน้ีการศึกษาวิจัยน้ีย ังได้ศึกษา ถึงเหตุผลในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มตวัอย่าง จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพราะสะดวก พกพาง่าย คิดร้อยละ 93.3 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของเอกพล โรจน์รัตนาวิชัย ท่ีได้วิจัยเ ร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู ้ใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 77.07 โดยมีสาเหตุมาจากความสะดวก

ของการใชง้าน  

 การศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงผลกระทบต่อการศึกษา และผลกระทบต่อครอบครัว จาก

การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากผลการทดสอบถึงช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีต่างกนั ส่งผลกระทบกบัการเรียน และส่งผลกระทบกบัครอบครัวหรือไม่ 

ตามสมมติฐานท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทศันคติถึงช่วงเวลาการใช้



อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีต่างกัน มีความเห็นไม่ต่างกันว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่งผลกระทบต่อการเรียน และส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีผลทาํใหเ้สียการเรียนอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.47 และมีทศันคติถึงการ

ใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีผลทาํให้เกิดการเสพติดอินเทอร์เน็ตอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ีย 3.84 ซ่ึงสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบังานวจิยัของสิริพรรณ แซ่ล่ิม และคณะ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 

ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตและกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วา่การเสพติดอินเทอร์เน็ตมีผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

 ผลกระทบท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง นอกเหนือสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้คือกลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มวยัรุ่นอาจส่งผลกระทบทาํให้เกิด

การเสพติดอินเทอร์เน็ต วยัรุ่นถูกล่อล่วงมากข้ึน การเขา้เวบ็โป๊ เวบ็ลามกอนาจารทาํไดง่้ายข้ึน และ

ส่งผลให้วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์เร็วข้ึนก่อนวยัอนัควร โดยมีเกณฑ์การเลือกถึงผลกระทบเหล่าน้ีอยูใ่น

ระดบัมากค่อนไปทางมากท่ีสุด ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาต่อไปเป็น

อยา่งยิง่ 

นายสุนทร ดวงประเสริฐชัย (2557) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของนกัศึกษาระดบั ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา จาํนวนทั้งส้ิน 365 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัเป็นแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตบนโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษา

แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการศึกษาดา้นพาณิชยแ์ละดา้นบนัเทิง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม 

SPSS for Windows สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าเฉล่ียระดับ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตใช้ค่า T-test และการหาค่าแตกต่างของ

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตใชว้ิเคราะห์One way ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของนกัศึกษา ทางดา้นการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบั บ่อยมาก 

ส่วนพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตดา้นการพาณิชยใ์นภาพรวมอยู่ในระดบั เสมอๆ และพฤติกรรม

การใชอิ้นเตอร์เน็ตดา้นบนัเทิงในภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ

อายุและชั้นปีของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของ

นักศึกษาทั้งด้านการศึกษาด้านพาณิชย์และด้านบนัเทิงส่วนคณะท่ีนักศึกษาสังกัดมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของนกัศึกษาทั้งดา้นการศึกษาและดา้นพาณิชย์

ส่วนดา้นบนัเทิงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษา 
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วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยั การแกไ้ขพฤติกรรมการใชมื้อถือในคาบเรียน โดยใชว้ิธีการ

เก็บอุปกรณ์ Smart Phone ก่อนการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ดาํเนินและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา

คน้ควา้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

 ประชากร  ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชา

การตลาด  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveSampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียนคือระดบัชั้น ปวช.2/5 จาํนวน 40  คน 

        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชา

การตลาด  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveSampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียนคือระดบัชั้น ปวช.2/5 จาํนวน 26 คน 



 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล    

 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้วิธีการเก็บอุปกรณ์ Smart 

Phone 

 

ขั้นตอนการ 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1. ศึกษาหลกัการทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่นแนวคิด

เก่ียวกบัการส่ือสาร 

 2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัเพื่อทาํการศึกษาการแกไ้ขพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทมื์อถือของนกัเรียน นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบั 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. กาํหนดวตัถุประสงค ์

4. กาํหนดกลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มประชากร คือ นกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ 

5. สร้างเคร่ืองมือการวิจยัโดยผูว้ิจยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด วตัถุประสงค์ เพื่อ

จําแนกว่า ควรสร้างเคร่ืองมือว ัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  2  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีนาํมาทาํการวิจยัใน

คร้ังน้ี  

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการ ให้นกัศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งไดท้าํแบบทดสอบ  

7. สรุปผลการวจิยัและนาํเสนอผลการวิจยัโดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 



              1. ก่อนการใช้วิธีการเก็บอปุกรณ์ Smart Phone ให้นกัศกึษาทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ    

  2. เก็บอปุกรณ์ Smart Phone ก่อนเข้าชัน้เรียนทกุครัง้ในรายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์

พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ        

    3. ให้นกัศกึษาทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ หลงัการแก้ไขพฤตกิรรมการใช้มือถือในคาบเรียน โดย

ใช้วิธีการเก็บอปุกรณ์ Smart Phone จากนัน้นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตติอ่ไป 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล/ สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

   ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูวิ้จยัไดดํ้าเนินการดงันี ้    

    1. การหาค่าสถิติพืน้ฐาน คือ ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนใช้แบบฝึกและหลงัใช้แบบฝึก  โดยใช้สูตรดงันี้  

(บญุชม  ศรีสะอาด, 2543 : 102-103)  1.1  ค่าเฉลีย่    

          =    

 เมื่อ      แทน ค่าเฉลีย่       

   ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม   

   N แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม     

     

1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

   S.D. = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
   

   เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   



     ∑X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 

      N แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม  

   

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนก่อนและหลงัการแกไ้ขพฤติกรรม

การใชมื้อถือในคาบเรียน โดยใชว้ิธีการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone ก่อนการเรียนของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2  ดว้ยการทดสอบค่า  (t-test) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 109) 

          

t = 

)1(
)( 22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D
      

 เม่ือ t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต   

   D แทน ผลต่างระหวา่งคู่คะแนน    

    n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การสรุปผลการวจัิย   เร่ือง การปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในคาบเรียน

โดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 

ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย  

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์พฒันาอาชีพธุรกิจและบริการของ

นกัศึกษาหลงัการจดัการเรียนรู้โดยการปรับพฤติกรรมโดยใช้วิธีการเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร

(โทรศพัทมื์อถือ) ก่อนเขา้หอ้งเรียน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  



 ประชากร  ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชา

การตลาด  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveSampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียนคือระดบัชั้น ปวช.2/5 จาํนวน 26  คน 

        กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชา

การตลาด  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveSampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียนคือระดบัชั้น ปวช.2/5 จาํนวน 26 คน 

  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื  

 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ Smart 

Phone 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล    
    

 จากการทดสอบหลงัเรียนโดยใชว้ิธีการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone สูงกวา่คะแนนท่ีไดจ้าก

การทดสอบก่อนเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05    

   

  

อภิปรายผล 

  จากผลการวจิยัพบวา่การทดสอบหลงัเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone สูงกวา่

คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การจดัการเรียนรู้แบบการปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในคาบเรียน

โดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone ก่อนเรียนของนกัศึกษา  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง



หน่ึงท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้ผู ้เรียนได้ใช้วีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเองเห็นความสําคญัการเรียนรู้ทาํ

ใหเ้ขา้ใจเน้ือหาสาระของบทเรียนมากข้ึนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการปรับพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทมื์อถือในคาบเรียนโดยใชว้ธีิการเก็บอุปกรณ์ Smart Phone ก่อนเรียนของนกัศึกษา  

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 การจดัการเรียนรู้แบบการปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในคาบเรียนโดยใชว้ิธีการ

เก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปีท่ี 2 ห้อง 5 จะมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหากผูส้อน สามารถการปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในคาบเรียน

โดยใช้วิธีการเก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนทาํให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

มากข้ึน โดยการปรับพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มือถือในคาบเรียนโดยใช้วิธีการเก็บอุปกรณ์ก่อน

เรียนของนกัศึกษา ซ่ึงจะทาํผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจง่ายข้ึนและมีความสนใจในการเรียนการสอนมาก

ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การจดัการเรียนรู้แบบการปรับพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในคาบเรียนโดยใชว้ิธีการ

เก็บอุปกรณ์ก่อนเรียนของนักศึกษาสามารถนําไปใช้ได้กับทุกสาขาวิชา ซ่ึงผูท้าํการวิจยัในคร้ัง

ต่อไปสามารถออกแบบอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บโทรศพัท์มือถือเป็นรูปแบบต่าง ๆ ไดเ้พื่อความเหมาะสม

กบัผูเ้รียน 
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