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ชื่อเร่ืองวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท ์ในระหว่างเรียน                                                      

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1/5  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 

 

 

 

ชื่อผู้วิจัย 

นางสุกัญญา   สร้อยจิต   

 

 

 

 

 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2562 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ชื่อผู้วิจัย  สุกัญญา  สร้อยจิต 
สาขาวิชา ปฏิบัติส านักงาน   
ปีการศึกษา 2562  
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ               

กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 5  คน  เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบส ารวจ

รายการ (Checklist) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาร้อยละ 

             ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการหาข้อมูลอ่ืนๆ (เล่นเกมส์) คิดเป็นร้อย

ละ 100.00 แสดงว่านักศึกษาใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมส์มากที่สุด รองลงมา คือใช้โทรศัพท์โทรเข้า -

ออก ใช้เข้าหาข้อมูลที่ต้องการ ใช้เล่น Facebook และ Line คิดเป็นร้อยละ 80.00 น้อยที่สุด ใช้เล่น

Twither และเล่นแชท BB คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 จากการท างานวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ที่ให้โอกาสในการท างาน
วิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณศูนย์วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการที่ช่วยเหลือหาค่าสถิติและให้
ค าปรึกษา และขอขอบคุณครอบครัว เพื่อน ที่ให้ก าลังใจและช่วยเหลือเกื้อกูลจนงานวิจัยได้เสร็จ
สมบูรณ ์ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 /5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 
            
          สุกัญญา   สร้อยจิต 

                                                                                                     ผู้วิจัย 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      

 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอันมาก  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ

องค์กรที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว                   

การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่

เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์ส าหรับเป็นช่องทาง

ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น แม้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีป ระโยชน์และ

สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดภัย

อันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้เช่นกัน     
 โทรศัพท์เป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่ช่วยร่นระยะเวลา ระยะทางในการสื่อสารของคนยุคปัจจุบัน 

เป็นเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ได้มากต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆของโลก ซึ่งปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ด้วยความบันเทิงหลากหลายที่เป็นจุดขายดึงดูด

วัยรุ่นยุคปัจจุบันที่ด าเนินชีวิตอยู่กับเทคโนโลยี ท าให้เคร่ืองมือสื่อสารชนิดนี้มีอิทธิพลต่อการด า เนิน

ชีวิต วัยรุ่นมักน าความสามารถทุกอย่างที่โทรศัพท์มือถือท าได้มาประยุกต์ในทางที่เสื่อมมากกว่าทาง

สร้างสรรค์ โทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลต่ออารมณ์ให้เป็นคนขาดความอดทน ใจร้อน ขาดความรอบคอบ 

อารมณ์รุนแรง มีอิทธิพลในการใช้เงินของวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นมีความต้องการที่ จะเปลี่ยนโทรศัพท์

ใหม่ให้ทันสมัย อยู่เสมอ มีอิทธิพลต่อการศึกษาและการพัฒนาความรู้ นอกจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่

ท าลายเซลล์สมองให้ด้อยพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพและลดสมาธิในการเรียน ด้านการแก้ไข

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของวัยรุ่น คือวัยรุ่นควรตระหนักถึงข้อดีข้อเสียให้มาก ปรับเปลี่ยนการใช้

โทรศัพท์ให้เหมาะสม เพราะกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มประเมินส าคัญที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของประเทศ

ได้           

 จากที่ผู้วิจัยกล่าวมาข้างต้น จึงสนใจที่จะวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์            

ในระหว่างเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย        

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
 ประชากร         

 ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1/5  ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 45 คน    
 กลุ่มตัวอย่าง          

 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 /5                  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 5  คน    
 ตัวแปรท่ีศึกษา          
 ตัวแปรต้น    ได้แก่   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5     

 ตัวแปรตาม  ได้แก่    พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์     

 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย         

  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 

         

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักศึกษา  หมายถึง   ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ      

             โทรศัพท์มือถือ  หมายถึง  เคร่ืองมืออุปกรณ์ติดต่อ สื่อสาร สืบค้นอิเล็กทรอนิกส์   

 พฤติกรรม  หมายถึง  การกระท าหรือสิ่งที่แสดงออกทางร่างกายในเวลาเรียน   
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย         

 ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               

ชั้นปีที่ 1/5   
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน โดยการเก็บโทรศัพท์ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา  และงานวิจัย  ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ความหมายของพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรมนั้นมีผู้ได้ให้ความหมายไว้มากมายซึ่งแตกต่างกันไป ดังนี้พฤติกรรม 
หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 332) ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 15) พฤติกรรม หมายถึง 
กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ได้ เช่น การเดิน การพูด การคิด 
ความรู้สึก ความชอบความสนใจประเทือง ภูมิภัทราคม (2540, อ้างจาก อรรถพงศ์ เพ็ชรสุวรรณ์, 2552 : 
5) ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระท าการแสดงออกของบุคคลในสภาวการณ์ใด
สภาวการณ์หน่ึงที่สามารถสังเกตได้ได้ยิน และวัดด้วยเคร่ืองมือที่เป็นปรนัยได้พันธุ์ทิพย์ รามสูตร (2540 
: 141) ให้ความหมายของพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะสังเกตได้หรือ
ไม่ได้ก็ตาม ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นคนพฤติกรรมของคนก็หมายถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกมา
อันมีทั้งพฤติกรรมภายใน (Covert behavior)และพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซึ่งในการศึกษา
ส่วนใหญ่จะสนใจศึกษาพฤติกรรมภายนอกเช่นเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพจากค าจ ากัดความ
ดังกล่าวผู้วิจัยขอสรุปความหมายพฤติกรรม (Behavior) หมายถึงการกระท าหรือการตอบสนองของ
มนุษย์ต่อสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด หรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ โดยการกระท านั้นเป็นไปโดยมี
จุดมุ่งหมายและเป็นไปอย่างใคร่ครวญมาแล้ว หรืออย่างไม่รู้สึกตัว และไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือบุคคลอ่ืน
สามารถสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม 
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ประเภทของพฤติกรรม 
ได้มีผู้จ าแนกประเภทของพฤติกรรมไว้ดังนี้สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม (2520 : 1, 

อ้างจาก สุชัยยัณต์ โชติพันธ์, 2552 : 37) ได้แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ชนิด คือ 1. พฤติกรรมที่ติดตัวมาแต่
ก าเนิด (Unlearned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย์ท าเองโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน 2. 
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย์ท าขึ้นหลังจาก
ได้มีการเรียนรู้ หรือเลียนแบบจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 

ชูชัย สมิทธิไกร (2553 : 9) ได้จ าแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมได้ 2 ประเภท คือ  
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระท าที่บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้และวัดได้ และ
อาจแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบ วัจนภาษา (Verbal) และแบบอวัจนภาษา (Nonverbal) เช่น การพูด การ
หัวเราะ การร้องไห้ การเดิน การซื้อสินค้า 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การกระท าที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งบุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ 
การคิด สามารถวัดพฤติกรรมแบบนี้ได้ด้วยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด แบบทดสอบ 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่น 

Dusek (อ้างถึงในกุณฑลมีชัย๒๕๕๐: ๕) หมายถึงวัยที่เชื่อมระหว่างการเป็นการเป็นผู้ใหญ่อัน
เป็นระยะที่ต้องปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสู่พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่สู่เด็กวัยรุ่นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการ
เจริญเติบโตทางด้านร่างกายแต่หมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมซึ่งอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมแต่ละที่
วัยรุ่นมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Adolescence หมายถึงการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะเมื่อกล่าวถึงวัยรุ่น
คนทั่วไปมักนึกถึงผู้ที่อยู่ในช่วง๑๓ – ๑๙ปีโดยประมาณหรือหากแบ่งตามชั้นเรียนก็จะนึกถึงผู้เรียนที่
เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนไปถึงระดับอุดมศึกษาปีต้นๆกุญชรีค้าขาย (๒๕๔๒: ๑) 
ลักษณะที่ส าคัญของวัยรุ่น 

1. เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติในวัยรุ่นจะควบคู่ไปกับ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ เกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงความสนใจความไม่มั่นใจเกี่ยวกับ
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

2. เป็นวัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตผลลัพธ์ของพฤติกรรมในวัยนี้จะมีผลต่อบุคคลยาวในช่วง
วัยอ่ืนต่อมาทั้งด้านการเรียนการท างานการใช้ชีวิตคู่เจตคติที่มีต่อสิ่งต่างๆสับสนในบทบาทที่ไม่ชัดเจน
ของตนเองเช่นไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็น
ผู้ใหญ่น้ีมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กมากเด็กจะรู้สึกวางตัวยากไม่รู้ว่าจะท าตัวอย่างจึงจะถูกต้องและ
เหมาะสม 
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3. เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ความเป็นตัวของตัวเองเด็กจะแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการการยอมรับ
จากกลุ่มและถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแต่กระนั้นเด็กเองยังไม่แน่ใจในบทบาทของตนเขาต้องการรู้วา
เขาต้องแสดงบทบาทใดในสังคมของตัวเองคือการพยายามหาเอกลักษณ์ของตัวเองจากการแต่งกายจาก
การใช้ค าพูดที่เข้าใจกันเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น 

4. เป็นช่วงวัยแห่งจินตนาการวัยรุ่นชอบฝันสร้างวิมานในอากาศจินตนาการตนเองเป็นสิ่งต่างๆ
หรือบุคคลต่างๆที่ตนเองชอบเด็กสามารถแสดงออกในรูปของการประพันธ์เพลงเขียนบทกลอน
ประกอบเพลงหรือแม้กระทั่งการแต่งกายตามแบบบุคคลในสังคมที่ตนเองชื่นชอบและต้องการเอาอย่าง 

5. เป็นวัยแห่งปัญหาอาจกล่าวได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยเจ้าปัญหามากที่สุดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั่นเองภาวะความว้าวุ่นใจไม่สบายตัวไม่สบายใจท าให้เกิด
ความหงุดหงิดวิตกกังวลอารมณ์เสียง่ายไม่อยากพูดคุยกับใครหรือพูดจายียวนจนท าให้เกิดความไม่เขา
ใจกันในกลุ่มเพื่อนหรือพี่น้องเกิดเป็นปัญหาทางอารมณ์และปัญหาสังคมของเด็กวัยนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 

กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (massage) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้สงสาร (source) 
ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านสาร (channel) การสื่อสารนั้นจัดได้ว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในชีวิตมนุษย์นอกเหนือจากปัจจัยที่สี่ที่เป็นความจ าเป็นเพื่อความอยู่รอด
ของมนุษย์อันได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเคร่ืองนุ่งห่มแม้การสื่อสารจะไม่มีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่ของตนแต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยทั้งสี่นั้น
ย่อมตองอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือแน่นอนมนุษย์อาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆของตนและเพื่ออยู่ รวมกับคนอ่ืนในสังคมการสื่อสารเป็น
พื้นฐานของการติดต่อของมนุษย์และเป็นเคร่ืองมือส าคัญของกระบวนการทางสังคมยิ่งสังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากเพียงใดและประกอบด้วยคนจ านวนมากเท่าใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น
เท่านั้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมที่น ามาซึ่งความสลับซับซ้อนก่อให้เกิด
ความไม่เข้าใจและความไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคมย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวการสื่อสารมีความส าคัญต่อมนุษย์ 5 ประการคือ 

1. ความส าคัญต่อการเป็นสังคม 

2. ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
3. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 
4. ความส าคัญต่อการปกครอง 
5. ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ       
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิชญ์ เพชรค า(2557)การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นไทยที่มี
ผลกระทบด้านลบต่อตนเองและสังคม” คร้ังนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาคือกลุ่มวัยรุ่นใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีอายุระหว่าง 16-26 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติ
ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด
และผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว ท าการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 21-22 ปีเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีและมี
รายได้ 6,001-10,000 บาท ใช้โทรศัพท์บ่อยในช่วงเวลา 17.01-21.00 น. สถานที่ใช้บ่อยคือ ที่บ้านพัก
อาศัยความถี่ในการมากกว่า 30 คร้ังต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้คือ 
Application Facebook สวนใหญ่ใช้ติดต่อกับเพื่อน ระยะเวลาในการใช้คือระยะเวลา 6-10 นาทีต่อคร้ัง 
ส่วนผลกระทบด้านลบจากการใช้คือก่อให้เกิดการติดเกมส์และแนวโน้มระดับความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมเร่ิมลดลงจากพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือการพูดคุยปากต่อปากกันน้อยลง 
 อมร โต๊ะทอง (2556) ในงานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร”ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่คือ สถานศึกษา และที่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลรายงาน
การวิจัยของส านักงานสถิติแห่งชาติ คือสถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือสถานศึกษา และที่บ้าน 
ช่วงเวลาที่ใช้ในวันธรรมดามากที่สุดคือ 15.01-20.00 น. และในวันหยุดช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดคือ 
13.01-20.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน 
สอดคล้องกับผลรายงานการส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2552 ของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และงานวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ของพรทิพย์ วิจิตรรัตนชัย 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก
การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองความต้องการอยากรู้ อยากเห็น ความสนใจ
ทั่วไปโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.) เท่ากับ .034 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะ
พบว่า เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดตามข่าวสาร และสถานการณ์บ้านเมือง และ
ใช้เพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารออนไลน์ มากกว่าเพศหญิง  
 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผลการทดสอบการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออ่านข่าว
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์นั้น ได้รับการสนับสนุนในทั้งสามตัวแปรคือ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา นั่นคือ วัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแสวงหาความรู้มาก โดยพบว่า  
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1. เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์  หรือนิตยสาร
ออนไลน์มากกว่าเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษายังพบว่า วัย รุ่นเพศชายนิยมใช้ อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์บ้านเมืองมากกว่าวัยรุ่นหญิงด้วย 
 2. วัยรุ่นที่อายุมากกว่าคือ กลุ่มอายุ 16-18 ปี มีการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์
ที่มากกว่ากลุ่ม อายุ 13-15 ปี 
 3. วัยรุ่นที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าคือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารออนไลน์ มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมต้น          
 จากผลการวิจัยนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัยรุ่นเพศชายเมื่อมีอายุมากขึ้น และมีการศึกษาที่สูงขึ้น จะ
เปิดรับข่าวสาร และสถานการณ์บ้านเมืองมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยจาก
ศูนย์วิจัยพิวในต่างประเทศ ซึ่งท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของคนอเมริกัน เมื่อเ ดือน 
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ซึ่งจากผลการศึกษานั้นพบว่า คนอเมริกันเพศชายบริโภคข่าวผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่คนอเมริกันเพศหญิงจะมีแนวโน้มรับข่าวสารใหม่ๆผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย 
 อีกทั้งการศึกษาวิจัยนี้ยังสนับสนุนแนวคิดการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร โดย เมอริลล์ และ โลเวนส
ไตน์ (Merrill, John C. & Ralph L. Lowenstein) ที่กล่าวถึงแรงผลักดันให้บุคคลเปิดรับข่าวสารโดยมี
เหตุ ได้แก่ความอยากรู้อยากเห็น มนุษย์มีสัญชาติญาณอยากรู้ อยากเห็น มีการต้องการการรับรู้ข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะของสื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จึงมีลักษณะเฉพาะที่ท าให้วัยรุ่นเลือกใช้เป็นจ านวนมาก เพราะ
สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อตอบสนองตามความต้องการของตน 
 ที่น่ าสนใจคือในประ เด็นของตัวแปรเพศนั้น  พบว่ า เพศหญิง ใช้ อิน เทอร์ เน็ตผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญ โดยเป็นการใช้เพื่อ
สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ วิจิตรรัตนชัย ที่ได้
ศึกษาเ ร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครและผลงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยพิวใน
ต่างประเทศ ที่พบว่าอเมริกันเพศหญิงจะมีแนวโน้มรับข่าวสารใหม่ๆผ่านทางโซเชียลมีเดียดังกล่าวแล้ว
ในข้างต้น 
 ผลที่ได้การศึกษาดังกล่าวข้างต้นยังสนับสนุนแนวคิดการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ถึงแรงผลักดัน
ให้บุคคลเปิดรับข่าวสารโดยมีปัจจัยที่ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์สามารถชดเชยความเหงาได้ 
โดยจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองด้านปฏิสัมพันธ์ทาง 
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สังคม ข้อการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเป็นเพื่อนแทนเพื่อนในชีวิตจริงได้ โดยมี
เกณฑ์การเลือกอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไปทางมาก  
 ในด้านความบันเทิงนั้นพบว่าตัวแปรเพศมีความน่าสนใจคือ เพศหญิงใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และติดตามข่าวสารด้านบันเทิงที่ชื่นชอบผล
การศึกษานี้จึงบ่งชี้ว่า เพศชายใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์
บ้านเมือง ในขณะที่เพศหญิงใช้เพื่อรับรู้ข่าวสารในวงการบันเทิง  
 ในด้านตัวแปรอายุ พบว่าเมื่ออายุมากขึ้น และเรียนสูงขึ้น วัยรุ่นจะเร่ิมมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ เกิดขึ้นใน
สังคมไทย นั่นคือ วัยรุ่นมีความไว้วางใจต่อการเลือกซื้อสินค้าจากการเห็น แต่มิได้มีโอกาสจับต้องหรือ
ทดลอง และยังมีความไว้วางใจในระบบการซื้อขายออนไลน์ด้วย ซึ่งจะเห็นว่า บ่งบอกถึงพฤติกรรมการ
ซื้อของที่ง่ายขึ้น และบ่งบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวกแก่
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การสื่อสารในแต่ละคร้ัง จะท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับปัจเจกบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสังคมตามมาเสมอ 

ทั้งนี้หากพิจารณาในเชิงทฤษฎีแล้ว จะพบว่ากฎแห่งความเร่งรีบนั้นเข้ามามีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นการย่น
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆให้เร็วขึ้น อย่างพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหรือบริก ารทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เร่งรีบได้
อย่างชัดเจนในส่วนของกฎแห่งความล่าสมัย จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าวัยรุ่นมีการใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่ านโทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ เพื่ อสื่ อสารสนทนา  แลก เป็นความคิ ดกับ เพื่ อน  โดยใช้ เ ว็ บไซต์ 
www.facebook.com เป็นช่องทางในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึง
ลักษณะการสื่อสารที่พัฒนาเปลี่ยนไปจากการสื่อสารรูปแบบเดิมๆ  
 ในประเด็นของกฎแห่งการหลอมรวมหรือบูรณาการสื่อ จากผลการวิจัยยังสนับสนุนแนวคิด
ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของการสื่อสาร อย่างอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้
รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันของกลุ่มวันรุ่นเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ประสบการณ์ของวัยรุ่นสามารถ
แผ่ขยายกว้างออกไป ท าให้วัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรู้เร่ืองราวที่ไหนก็ได้ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดในเร่ืองของระยะเวลาหรือสถานที่จากผลการตอบแบสอบถามของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งจาก
พฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว สามารถบ่งชี้ได้ถึงนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นปัจจัยในการ 
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เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างพฤติกรรมการดูทีวีที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มวัยรุ่น โดยผล
จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูทีวีจากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นพฤติกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองด้านบันเทิงต่างกัน โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยม
ปลายมีการใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Sig.) เท่ากับ .041 หมายถึงกลุ่มที่มีการศึกษาสูงจะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความ
บันเทิงสูง เมื่อเปรียบเทียบผลวิจัยในคร้ังนี้กับงานวิจัยของคมกริช ทัพกีฬา ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมตอนปลายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อโรงเรียนไทย  มีความสอดคล้องกัน คือ กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมปลายมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อต้องการด้านความบันเทิงมาก และจากงานวิจัยของคมกริช ได้ให้ข้อชี้แนะไว้ว่า 
หากตัวแปรด้านสื่อเปลี่ยนไป คือจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มาเป็นการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ผลการศึกษาจะแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร จากข้อชี้แนะดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผลการศึกษาในคร้ังนี้ปรากฏว่า จากตัวแปรการใช้
สื่อที่ เปลี่ยนไป คือจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปลี่ยนมาเป็นการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พฤติกรรมการใช้งานเพื่อความบันเทิงของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมปลายด้านการตอบสนองด้านความบันเทิงไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านต่างๆแล้ว พฤติกรรมการใช้ดังกล่าวยังสนับสนุนแนวคิดทฤษฏีการใช้และความพึงพอใจในการใช้
สื่ออีกด้วย จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อใช้แสดงความเป็นตัวตน โดยมีเกณฑ์การเลือกอยู่ในระดับมาก อีกทั้งความคาดหวังถึงผลจากการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลท าให้ดูทันสมัย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงการเลือกใช้สื่อของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นการเลือกใช้สื่ออย่างมีเป้าหมายแน่นอน  
 นอกจากนี้การศึกษาวิจั ยนี้ ยั งได้ศึกษา  ถึ ง เหตุผลในการเลือกใช้ อิน เทอร์ เน็ตผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะสะดวก พกพาง่าย คิดร้อยละ 93.3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเอกพล โรจน์รัตนาวิชัย ที่ได้วิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  กลุ่มตัวอย่ างมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.07 โดยมีสาเหตุมาจากความสะดวกของการใช้งาน  
  
          



11 
 

การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงผลกระทบต่อการศึกษา และผลกระทบต่อครอบครัว จากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผลการทดสอบถึงช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต่างกัน ส่งผลกระทบกับการเรียน และส่งผลกระทบกับครอบครัวหรือไม่ ตาม
สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทัศนคติถึงช่วงเวลาการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต่างกัน มีความเห็นไม่ต่างกันว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลกระทบต่อการเรียน และส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติถึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลท าให้เสียการเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.47 และมีทัศนคติถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลท าให้เกิดการเสพติดอินเทอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัยของสิริพรรณ แซ่ลิ่ม และคณะ (2552) ที่ศึกษาเร่ือง 
ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตและกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ผลกระทบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง นอกเหนือสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มวัยรุ่นอาจส่งผลกระทบท าให้เกิดการเสพติด
อินเทอร์เน็ต วัยรุ่นถูกล่อล่วงมากขึ้น การเข้าเว็บโป๊ เว็บลามกอนาจารท าได้ง่ายขึ้น และส่งผลให้วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์เร็วขึ้นก่อนวัยอันควร โดยมีเกณฑ์การเลือกถึงผลกระทบเหล่านี้อยู่ในระดับมากค่อนไปทาง
มากที่สุด ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปเป็นอย่างยิ่ง 

นายสุนทร ดวงประเสริฐชัย (2557) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา จ านวนทั้งสิ้น 365 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านการศึกษาด้านพาณิชย์และด้านบันเทิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยระดับ 
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตใช้ค่า T-test และการหาค่าแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตใช้
วิเคราะห์One way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของ
นักศึกษา ทางด้านการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ บ่อยมาก ส่วนพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้าน
การพาณิชย์ในภาพรวมอยู่ในระดับ เสมอๆ และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านบันเทิงในภาพรวมอยู่
ในระดับบ่อยมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศอายุและชั้นปีของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาด้านพาณิชย์และด้าน 
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บันเทิงส่วนคณะที่นักศึกษาสังกัดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของ
นักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและด้านพาณิชย์ส่วนด้านบันเทิงไม่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา 
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บทที ่ 3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนินและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอนด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร         
 ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 ภาคเรียน           
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  จ านวน 45 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง          
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 /5               
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 5   คน  

  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 แบบส ารวจรายการ (Checklist) 
        

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นแนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสาร 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
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4. ก าหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ 

5. สร้างเคร่ืองมือการวิจัยโดยผู้วิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ เพื่อจ าแนก
ว่า ควรสร้างเคร่ืองมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
ชั้นปีที่ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่น ามาท าการวิจัยในคร้ังนี้  

6. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการใช้แบบส ารวจ
รายการ (Checklist) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

7. สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยโดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล           
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) จ านวน           

1 ชุด ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5  เทคโนโลยีอรรถวิทย์        
พณิชยการโดยด าเนินการดังนี้ 

1. จัดเตรียมแบบส ารวจรายการ (Checklist) ตามจ านวนนักศึกษาที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. น าแบบส ารวจรายการ (Checklist) ไปท าเก็บข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ ์
3. แบบส ารวจรายการ (Checklist) ที่สมบูรณแ์ล้วน าไป วิเคราะห์และอภิปรายผล เพื่อรายงาน

ผลการวิจัยต่อไป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
ได้แก่ การหาร้อยละ 

 

 

 

 

      



15 
 

บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  ผู้วิจัยได้เสนอผล                  

การวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  จากการส ารวจ เพศชาย 5 คน  ไม่มีเพศหญิง อายุระหว่าง 15 – 16 ปี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ส่วนที่ 2  ตารางการส ารวจ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 

 
รายการสัมภาษณ์ ใช่ 

(จ านวนคน) 
ร้อยละ ไม่ใช ่

(จ านวนคน) 
ร้อยละ 

ใช้โทรศัพท์เข้า – ออก 4 80.00 1 20.00 
ใช้เข้าหาข้อมูลที่ต้องการ 4 80.00 1 20.00 
ใช้เล่น Facebook 4 80.00 1 20.00 
ใช้แชท Line 4 80.00 1 20.00 
ใช้เล่น Twitter 0 0.00 5 100.00 
เล่นแชท BB 0 0.00 5 100.00 
อ่ืน ๆ (เล่นเกมส์) 5 100.00 0 0.00 

  
 จากตาราง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการหาข้อมูลอ่ืนๆ (เล่นเกมส์) คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 แสดงว่า นักศึกษาใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมส์มากที่สุด รองลงมา คือใช้โทรศัพท์                
โทรเข้า-ออก ใช้เข้าหาข้อมูลที่ต้องการ ใช้เล่น Facebook และ Line คิดเป็นร้อยละ 80.00 และน้อยที่สุด 
ใช้เล่นTwither  และเล่นแชท BB คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้สรุปผล              

และอภิปรายผล ดังนี ้

 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการหาข้อมูลอ่ืนๆ (เล่นเกมส์) คิดเป็นร้อยละ 100.00 แสดงว่า

นักศึกษาใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมส์มากที่สุด รองลงมา คือใช้โทรศัพท์โทรเข้า-ออก ใช้เข้าหาข้อมูลที่

ต้องการใช้เล่น Facebook และ Line คิดเป็นร้อยละ 80.00 น้อยที่สุด ใช้เล่นTwither และเล่นแชท BB  

คิดเป็น ร้อยละ 0.00 

 

อภิปรายผล 

 จากสรุปผลจะเห็นได้ว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการเล่นเกมส์มากที่สุด                    

คิดเป็นร้อยละ 100.00 แสดงว่านักศึกษาใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมส์มากที่สุด รองลงมา คือใช้โทรศัพท์

โทรเข้า-ออก ใช้เข้าหาข้อมูลที่ต้องการ ใช้เล่น Facebook และ Line คิดเป็นร้อยละ 80.00 น้อยที่สุด                 

ใช้เล่น Twither และเล่นแชท BB คิดเป็นร้อยละ 0.00  จากงานวิจัยนี้ใช้วิธีแก้ไขพฤติกรรมการใช้

โทรศัพท์ในระหว่างเรียนโดยการเก็บโทรศัพท์ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นซึ่งสอดคล้องใกล้เคียง

กับงานวิจัยของสิริพรรณ แซ่ลิ่ม และคณะ (2552) ที่ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติด

อิน เ ต อ ร์ เ น็ ต แ ละ กิ จ ก ร รมบน อิน เ ตอ ร์ เ น็ ต ต่ อ ผ ลสั มฤทธิ์ ท า ง ก า ร ศึ กษ า ขอ งนั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ควรน าวิธีการเก็บโทรศัพท์ไปใช้กับรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดสมาธิ ไม่ไปสนใจใช้

โทรศัพท์ระหว่างเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้และความสนใจใช้โทรศัพท์ และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ            

การใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน 

 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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บรรณานุกรม 

จีราภา  เต็งไตรรัตน์ และคณะ.  จิตวิทยาทั่วไป.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,     364 หน้า.  2533. 

จุมพล  หนิมพานิช  และคณะ.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2542 

ฉันทนา ภาคบงกชและคณะ.การส ารวจคุณลักษณะทางวินัยท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทย. 

    กรุงเทพมหานคร:  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2539 

 โยธิน  คันสนยุทธ  และคณะ.  จิตวิทยา.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 381 หน้า.  2533. 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก   แบบส ารวจรายการ (Checklist) 
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แบบส ารวจรายการ (Checklist)  
การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 1/5  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.  เพศ                       ชาย                    หญิง 

 2.  อายุ.......  ป ี

 3.  ชื่อ....................................นามสกุล...................................ห้อง......................... 

 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียน 
 

เหตุผลท่ีใช้ ใช่ ไม่ใช ่
ใช้โทรศัพท์เข้า – ออก   
ใช้เข้าหาข้อมูลท่ีต้องการ   
ใช้เล่น Facebook   
ใช้แชท Line   
ใช้เล่น Twitter   
เล่นแชท BB   
อื่น ๆ   
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล                     นางสุกัญญา   สร้อยจิต 

วัน เดือน ปีเกิด               วันที่  5  มกราคม   พ.ศ.  2505 

สถานท่ีเกิด                     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา                   ปริญญาตรี คบ. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปฏิบัติส านักงาน 

                                         วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


