วิจัยในชัน
้ เรียน
เรื่อง พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียน
ของ

นักศึกษาปวส.2/5 เทคนิคเครื่องกล

ชื่อผ้้วิจัย

นายณัฐดนัย บุญอาจ

2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี

ประจำาปี การศึกษาที่2/2563

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยในครัง้ นีจ
้ ะสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผ้้วิจัยขอขอบคุณ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 เทคนิค

เครื่องกล ทุกคน บางคนอาจจะดื้อรัน
้ ขาดความรับผิดชอบ คำานึงถึงแต่

เหตุผลของตนเอง ด้วยอารมณ์ของวัยรุ่น แต่เมื่อทำาการปรับพฤติกรรม ก็
ยังคงให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี และมีส่วนร่วมในชัน
้ เรียนอย่าง

3
สมำ่าเสมอ และขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กำาลังใจ ให้คำาปรึกษา
ตลอดมา

นายณัฐดนัย บุญอาจ
ผ้้วิจัย

4

ชื่อเรื่อง

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษา

ผ้้วิจัย

นายณัฐดนัย บุญอาจ

ปวส.2/5 เทคนิคเครื่องกล
วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล
พิษณุโลก

ตำาแหน่ง คร้ผ้สอน

ปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานที่ทำางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เลข
ที่ 39 ซ.12 ถ.ประชาหรรษา

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร โทรศัพท์ 055716459
มือถือ 0863458596

ปี ที่ทำาการวิจัย ปี การศึกษา 2563
ประเภทงานวิจัย วิจัยในชัน
้ เรียน
ลักษณะประชากรที่ศึกษา

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5

ระยะเวลา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ภาคเรียน 2 ปี การศึกษา 2563
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนีม
้ ีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน

ในชัน
้ เรียนของนักศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อม้ลด้วยแบบสอบถามจาก
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 9 คน วิเคราะห์ข้อม้ลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนเพื่อค้นคว้าข้อม้ล ในขณะทำากิจกรรมที่อาจารย์
มอบหมาย (ร้อยละ 66.66) และในบางครัง้ ได้นำาสมาร์ทโฟนมาใช้เพื่อ
ค้นหา เนื้อหาที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติมในระหว่างเรียน (ร้อยละ 55.55)

นอกจากนีน
้ ักศึกษานำาสมาร์ทโฟนมาใช้ถ่ายร้ป PowerPoint ของ

อาจารย์แทนการจดบันทึกในบางครัง้ (ร้อยละ 33.33) และนำามาใช้เพื่อ

ติดต่อ/ตามเพื่อน ให้มาเข้าเรียนบางครัง้ (ร้อยละ 55.55) แอบใช้สมาร์ท
โฟนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน (ร้อยละ 33.33)

ข้อเสนอแนะ คือ 1) อาจารย์ผ้สอนควรตกลงกฎหรือข้อบังคับเกี่ยว

กับการใช้สมาร์ทโฟนใน ชัน
้ เรียนร่วมกับนักศึกษาอย่างชัดเจน 2)

อาจารย์ผ้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยลดการบรรยาย และเน้น

กิจกรรมการเรียนร้้ในชัน
้ เรียนโดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหรือเรียนร้้ด้วย

ตนเองผ่านสมาร์ทโฟน และ 3) อาจารย์ผ้สอนอาจปรับแผนการสอนราย

คาบโดยเพิ่มช่วง “Technology Breaks” ” กล่าวคือ เป็ นการ อนุญาตให้
นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนได้ในระหว่างการพักช่วงระยะเวลาสัน
้ ๆ ระหว่าง
เรียนประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้นักศึกษาได้เช็คข้อม้ลในสื่อสังคม

ออนไลน์ และหลังจากนัน
้ จึงกลับมาเข้าส่้เนื้อหาของบทเรียนต่อ ทัง้ นีเ้ พื่อ
ป้ องกันไม่ให้นักศึกษาแอบใช้สมาร์ทโฟน และจะช่วยทให้นักศึกษามี
สมาธิในระหว่างเรียนมากขึน
้
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้ เรียน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ขัน
้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
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การวิเคราะห์ข้อม้ล
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เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อม้ล
การเก็บรวบรวมข้อม้ล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 1

แบบสอบถามการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของ

ตารางที่ 2

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษา

นักศึกษา
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9

บทที่ 1
บทนำา

ความเป็ นมาและความสำาคัญของปั ญหา

สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็ นโทรศัพท์พกพาซึ่งมีความสามารถ

คล้ายคอมพิวเตอร์และสามารถ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรืออาจกล่าว

ได้ว่าสมาร์ทโฟนคือ การผสมผสานกันระหว่างพีดีเอกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่
โดยสมาร์ทโฟนมีระบบปฏิบัติการที่สามารถพัฒนาให้รองรับโปรแกรม

ประยุกต์อ่ น
ื ๆ ได้ด้วย (สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ, 2555) ปั จจุบัน สมาร์ทโฟนเป็ นที่นิยมกันมากในคน หลากหลาย

กลุ่มรวมถึงกลุ่มนักศึกษา กล่าวคือ สมาร์ทโฟนได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตของนักศึกษา ซึ่งสามารถสังเกตได้ทงั ้ การใช้อย่างเปิ ดเผยและการ

แอบใช้ในชัน
้ เรียน ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ชใี ้ ห้เห็นว่า นักศึกษามักนำาสมาร์ท
โฟนมาใช้ในเวลาเรียนทัง้ ในฐานะที่เป็ นเครื่องมือในการเรียนร้้และใน

ขณะเดียวกันก็ นำามาใช้ในเรื่องส่วนตัวด้วย เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การเล่นเกม และการใช้งานสื่อสังคม (Social Media) (Tindell &
Bohlander, 2012)

การที่นักศึกษาได้นำาสมาร์ทโฟนมาใช้ในขณะเรียนนัน
้ ได้ส่งผลกระ

ทบต่อการเรียน มากขึน
้ ดังเห็นได้จากงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ของ Ravizza (2014) ซึง่ พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตใน ห้องเรียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตผ่านสมาร์ทโฟนรวมถึงแล็ปท็อป โดย
มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียน เช่น การใช้งานเฟซบุุก
การรับ-ส่งอีเมล์และการอ่านข่าว ได้ส่งผลกระทบต่อ ผลสอบของ

นักศึกษาได้ในที่สุด แม้ว่าก่อนหน้านีจ
้ ะมีงานวิจัยที่ระบุว่า นักศึกษาที่มี

สติปัญญาเฉลียวฉลาดจะ มีความสามารถในการทำางานหลายอย่างได้ใน
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เวลาเดียวกันและได้ผลดีรวมถึงสามารถจัดการกับสิ่งรบกวน ได้ดีแต่งาน
วิจัยนี ้ พบว่า นักศึกษาที่มีสติปัญญาไม่ว่าจะอย่้ในระดับใดๆ ก็ตาม หาก
ใช้อินเทอร์เน็ตใน ระหว่างเรียนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนแล้ว จะ
ยิ่งมีคะแนนสอบตำ่ากว่าเกณฑ์นอกจากนีจ
้ ากงานวิจัย ของ Lepp,

Barkley and Karpins” ki (2015) ที่เก็บข้อม้ลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การใช้โทรศัพท์มือถือมีความสัมพันธ์

กับผลการเรียน กล่าวคือ การใช้โทรศัพท์มือถือในชัน
้ เรียน จะส่งผลให้ผล
การเรียนของนักศึกษาตำ่าลง ส่วนงานวิจัยของ Ros” en, Carrier and

Cheever (2013) และ Al-Menayes”  (2014) พบว่า การใช้งานสื่อสังคม

(Social Media) เช่น เฟซบุุก มีความสัมพันธ์ทาง ลบกับผลการเรียน เช่น
เดียวกับงานวิจัยในประเทศของเบญจวรรณ์ ธน้วาศ และคณะ (2557)

พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาส่วนใหญ่แอบใช้สมาร์ท

โฟนในห้องเรียนทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วงเวลาบ่าย ร้ปแบบในการ
แอบใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ การเล่นอินเทอร์เน็ต โทร

เข้าออก เล่นเกม ถ่ายร้ป และใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลทำาให้ส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา

ดิจิตอล (Digital Sociology) (Lupton, 2012) ได้เสนอว่าควรมีการ

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น วัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ส่ อ
ื เทคโนโลยีสมัยใหม่
การนำาอุปกรณ์ส่ อ
ื เทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้ในสถานที่ต่างๆ ในชีวิต

ประจำาวัน และการติดสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ดัง

นัน
้ ผ้้วิจัยจึงสนใจศึกษาประเด็นพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียน
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนกับ

ผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยเน้น กรณีศึกษา
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กับกลุ่มนักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์คณะการท่อง

เที่ยวและการโรงแรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัง้ นีเ้ พื่อที่จะนำาผลที่ได้

มาส่้การให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการเรียน การสอนสำาหรับกลุ่ม
นักศึกษาดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1) ขอบเขตเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็ นบทเรียนในวิชานิวแมติกส์และ

ไฮดรอลิกส์ โดยให้นักศึกษาได้ลงมือค้าคว้าหาข้อม้ล
2) ขอบเขตประชากร

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2563 จำานวน 9 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpos” ive
Sampling)

สมมุติฐานการวิจัย

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี

พณิชยการและเทคโนโลยี ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อม้ลมาก
ที่สุด

คำาจำากัดความที่ใช้ในการวิจัย/นิยามศัพท์เฉพาะ
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การปรับพฤติกรรม คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างการ

เรียนในชัน
้ เรียนต่างๆ

์ างการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบหลังการเรียน
ผลสัมฤทธิท

ภายหลังการปรับพฤติกรรม
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิด ทฤษฎี

1.1 การปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียน

ประเทือง ภ้มิภัทราคม (2540) อ้างถึงในขวัญเฉลิม ตันประเสริฐ

(2553 : online) ได้อธิบายว่า “การปรับพฤติกรรม หมายถึง การ

ประยุกต์หลักการพฤติกรรมหรือหลักการเรียนร้้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมโดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้หรือวัดได้เป็ น

สำาคัญ และมีความเชื่อพื้นฐานว่าพฤติกรรมปกติและไม่ปกติพัฒนามาจาก
หลักการเรียนร้้” วิธีการปรับพฤติกรรม สามารถกระทำาได้หลากหลายวิธี
ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับผ้เ้ รียนหรือกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้องการปรับพฤติกรรม โดยทั่วไปนิยมใช้ 5 วิธี ดังนี ้

1.1.1 แรงเสริมเชิงบวก (Pos” itive Reinforcement) เป็ นวิธี
การที่เสริมแรงเพื่อให้ผ้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ

ออกมาอย่างสมำ่าเสมอ เช่น การชมเชยเมื่อตอบคำาถาม
ได้ถ้กต้อง เป็ นต้น

1.1.2 แรงเสริมเชิงลบ (Negative Reinforcement) เป็ นวิธี

การที่เสริมแรงในทางลบ เพื่อให้ผ้เรียนแสดงพฤติกรรม
ที่ต้องการออกมา โดยการหลีกเลี่ยงการกระทำาอีกสิ่ง

หนึ่ง เช่น กำาหนดแบบฝึ กหัด 2 ส่วน ให้ผ้เรียนเลือก
ทำาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านัน
้ แต่ถ้าผ้้เรียนคนใด
เลือกทำาทัง้ 2 ส่วน จะมีคะแนนพิเศษให้ เป็ นต้น
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1.1.3การหยุดยัง้ (Extinction) เป็ นวิธีการที่ผ้สอนงดการให้
รางวัล คำาชมเชยต่อพฤติกรรมในชัน
้ เรียนที่ไม่พึง

ประสงค์ และใช้วิธีเสริมแรงเชิงบวกควบค่้ไปด้วย แต่
วิธีการนีเ้ หมาะสำาหรับพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง เช่น การ

คุยในชัน
้ เรียน ผ้้สอนจะทำาการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดัง

กล่าว แต่เมื่อผ้้เรียนที่คุยในชัน
้ เรียนสามารถตอบคำาถาม
ถ้กต้อง ก็ให้คำาชมเชยหรือรางวัล เป็ นต้น

1.1.4การทำาสัญญากับผ้เ้ รียน (Behavioral contract) เป็ น
วิธีการผ้้สอนทำาสัญญากับผ้้เรียน เช่น หากผ้้เรียนจด
บันทึกการบรรยายในสมุดและส่งท้ายชั่วโมงครบทุก
สัปดาห์ จะได้รับคะแนนจิตพิสัย 5 คะแนน เป็ นต้น

1.1.5การลงโทษ (Punis” hment) เป็ นวิธีการที่ผ้สอนพยายาม
ขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชัน
้ เรียนออกไป โดย
การตำาหนิ หักคะแนน หรือการลงโทษทางกาย เช่น

เมื่อผ้้เรียนขาดเรียนในสัปดาห์ใด จะต้องเขียนสรุปบท
เรียนของสัปดาห์นน
ั ้ ๆด้วยลายมือลงในกระดาษ A4
จำานวน 1 แผ่น เป็ นต้น
1.2 องค์การปรับพฤติกรรม
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2541) อ้างถึงในวรรณี เจตจำานงนุช

(2553:0nline) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะสำาคัญของการปรับพฤติกรรม
ไว้ดังนี ้
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1.2.1 มุ่งที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนัน
้ ต้องสังเกต

เห็นได้ และวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมือที่เป็ นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการตอบสนอง
นัน
้ เป็ นภายในหรือภายนอกก็ตาม

1.2.2 ไม่ใช้คำาที่เป็ นการตีตรา นอกจากจะมีความหมายกว้าง

ไม่มีความชัดเจน ยากต่อการสังเกตให้ตรงกัน และยากต่อการจัด

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้ การตีตราอาจทำาให้เด็ก
หรือผ้้ปกครองเกิดความอับอายแล้วจะส่งผลให้เด็กเลือกแสดงพฤติกรรม
ตามที่ถ้กตีตราได้

1.2.3 พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมที่ปกติหรืออปกติ ก็ตา

ม ย่อมเกิดจากการเรียนร้้ในอดีตทัง้ สิน
้ ดังนัน
้ พฤติกรรมเหล่านีส
้ ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการเรียนร้้

1.2.4 การปรับพฤติกรรมจะเน้นสภาพ และเวลาในปั จจุบัน

เท่านัน
้ เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งเร้าและผลกรรมใดที่ทำาให้พฤติกรรมนัน
้ เกิด
บ่อยหรือลดลงในสภาพปั จจุบัน ก็สามารถปรับสิ่งเร้าและผลกรรมให้
เหมาะสมยิ่งขึน
้ เพื่อทำาให้พฤติกรรมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามเป้ า
หมายที่ต้องการ

1.2.5 การปรับพฤติกรรมนัน
้ จะเน้นวิธีการทางบวกมากกว่า

วิธีการลงโทษ เนื่องจากเป้ าหมายของการปรับพฤติกรรมเน้นการเพิ่ม

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงจำาเป็ นต้องใช้วิธีการทางบวก เพราะเป็ นวิธี

การที่มีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังได้ก่อให้เกิดปั ญหาทางอารมณ์น้อยกว่าวิธีการ
ลงโทษ

1.2.6 วิธีการปรับพฤติกรรมนัน
้ สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตามลักษณะของปั ญหาแต่ละบุคคล เพราะคนแต่ละคนมีความแตกต่าง

กัน ดังนัน
้ ในการดำาเนินการปรับพฤติกรรมจึงต้องคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วย
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1.2.7 วิธีการปรับพฤติกรรมเป็ นวิธีการที่ได้รับการพิส้จน์มา

แล้วว่า มีประสิทธิภาพและได้ผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สายธาร สังข์ชาติ (2560) ที่ได้ทำาการวิจัย พฤติกรรมการใช้สมาร์ท

โฟนของนักศึกษาอาชีวศึกษานครราชสีมา ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนคือ

ยี่ห้อ Sams” ung รองลงมาคือยี่ห้อ iphone ยี่ห้อ oppo ยี่ห้อ vivo ยี่ห้อ
อื่น ๆ ยี่ห้อ Huawei และยี่ห้อ Nokia กับ Blackberry นิยมใช้ระบบ

ปฏิบัติการ Android รองลงมาระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ

Windows”  phone และระบบปฏิบัติการ อื่น ๆ ช่วงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-

24.00 น. ช่วงเวลา 00.01-06.00 น. และช่วงเวลา 06.00-12.00 น. โดย
ใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวันในกิจกรรมสืบค้นข้อม้ลทั่วไปมากที่สุด
รองลงมาคือ อื่นๆ การติดต่อสื่อสาร เล่นเกมส์ และเล่นโซเชียล

จีระพงษ์ โพพันธ์ุ (2559) ได้ให้ความหมายของ สมาร์ทโฟน

(Smartphone) ว่าหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่มากกว่า
โทรศัพท์มือถือทั่วไป โดยจะต้องมีระบบปฏิบัติการอย่้ภายในสมาร์ทโฟน

ได้ถ้กมองว่าเป็ นคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถท างานได้มากกว่าโทรศัพท์
มือถือทั่วไปสามารถติดตัง้ แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้
กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
วิธีการสอน
การสั่งงาน

ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนรู้

พฤติกรรมในชัน
้ เรียนและการ
ส่งงาน
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บทที่ 3
บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียนและการไม่มาของ

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผ้้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย
เชิงสำารวจ โดยดำาเนินการตามลำาดับขัน
้ ดังนี ้







ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้

ขัน
้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อม้ล
การวิเคราะห์ข้อม้ล

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ประชากร

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 จำานวน 9

คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpos” ive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อม้ล

แบบสอบถามจำานวน 5 ข้อ 3 ตัวเลือก
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ตารางที่ 1 แบบสอบถามการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษา
การใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษา

1. การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นคว้าข้อม้ลเพื่อทำา
กิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย

สมำ่าเสมอ
บางครัง้
ไม่เคย

2. การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ
เพิ่มเติม

สมำ่าเสมอ
บางครัง้
ไม่เคย

3. การใช้สมาร์ทโฟนถ่ายร้ป PowerPoint ของ
อาจารย์แทนการจดบันทึก

สมำ่าเสมอ
บางครัง้
ไม่เคย

4. การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อ/ตามเพื่อนให้มา
เข้าเรียน

สมำ่าเสมอ
บางครัง้
ไม่เคย

5. แอบใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียน

จำานวน
ครัง้
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สมำ่าเสมอ
บางครัง้
ไม่เคย

ขัน
้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อม้ลในการทำาวิจัยครัง้ นี ้ คือ

แบบสอบถามจากผ้้เรียนโดยมีขน
ั ้ ตอน ดังนี ้
1. กำาหนดเนื้อหาในแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม

3. นำาแบบสอบถามไปให้ผ้เชี่ยวชาญทดลองทำา
4. ให้นักศึกษาลงมือทำาแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อม้ล

เก็บรวบรวมข้อม้ลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่ 2/5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี 9 คน
การวิเคราะห์ข้อม้ล

วิเคราะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ใช้ค่าสถิติร้อยละ
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ขอ
้ ม้ล
ในการวิจย
ั ครัง้ นี ้ ผ้ว้ จ
ิ ย
ั ได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อม้ล และ

วิเคราะห์ขอ
้ ม้ลโดยใช้แบบสอบถาม

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของ

นักศึกษา

การใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนของนักศึกษา

การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นคว้าข้อม้ลเพื่อทำา

จำานว ร้อยละ
น

(คน)

กิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย

6

66.66

บางครัง้

0

0

สมำ่าเสมอ
ไม่เคย

การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ

3

33.33

เพิ่มเติม

5

55.55

บางครัง้

1

11.11

สมำ่าเสมอ
ไม่เคย

การใช้สมาร์ทโฟนถ่ายร้ป PowerPoint ของ
อาจารย์แทนการจดบันทึก
สมำ่าเสมอ

3

3
5

33.33

33.33
55.55
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บางครัง้

1

11.11

เข้าเรียน

5

55.55

บางครัง้

1

11.11

ไม่เคย

การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อ/ตามเพื่อนให้มา
สมำ่าเสมอ

3

ไม่เคย

แอบใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียน

33.33

สมำ่าเสมอ

3

33.33

ไม่เคย

2

22.22

บางครัง้

4

44.44

จากตารางที่ 2 จากตารางจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง ชัน
้ ปี ที่
2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ในส่วนของสถานที่ที่

นักเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตพบว่า สมาร์ทโฟนเพื่อค้นคว้าข้อม้ล
เพื่อทำากิจกรรมที่อาจารย์มอบหมายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
66.66

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

22
สรุปผลการวิจย
ั

จากการสังเกตพฤติกรรมในชัน
้ เรียนของนักศึกษาชัน
้ ปี ที่ 2/7

สาขาวิชาช่างยนต์ ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบปั ญหา ดังนี ้
1) ไม่ฟังการบรรยายและไม่ใส่ใจเรียน
2) เล่นเกมส์ ผ่านมือถือ

3) เล่นผ่านโลก Social มากเกินความจำาเป็ น
4) พ้ดคุยกันในระหว่างทำาการเรียน

ผ้้วิจัยได้เริ่มทำาการปรับพฤติกรรมในชัน
้ เรียน ตัง้ แต่ช่วงสัปดาห์ที่ 5

เป็ นต้นไป โดยใช้วิธีการปรับพฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรงเชิง

บวก(Pos” itive Reinforcement) หลังจากการบรรยายเสร็จสิน
้ ลง ซึ่งจะ
ใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 1 และจะเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ

งานจริง ซึ่งกรณีที่นักศึกษาคนใดสามารถทำางานได้ถ้กต้องตามหลักเกณฑ์
จะบวกคะแนนเพิ่มให้ 1 คะแนนตามงานที่ได้ทำา และการทำาสัญญา โดย
กำาหนดให้นักศึกษาจดบันทึกการทำางานในสมุด พบว่านักศึกษามีความ
ตัง้ ใจและใส่ใจการเรียนมากขึน
้ พ้ดคุยและเล่นในชัน
้ เรียนน้อยลง

สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน
้ และในช่วงการเรียนนัน
้ จะเก็บโทรศัพท์มือ

ถือของนักศึกษาไว้เพื่อไม่ให้นักศึกษาใส่ใจกับรายละเอียดอื่นนอกจากการ
เรียน

อภิปรายผลการวิจัย

นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน
้ เรียนเพื่อ

ค้นคว้าข้อม้ล ในขณะทำากิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย (ร้อยละ 66.66)

และในบางครัง้ ได้นำาสมาร์ทโฟนมาใช้เพื่อค้นหา เนื้อหาที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติม
ในระหว่างเรียน (ร้อยละ 55.55) นอกจากนีน
้ ักศึกษานำาสมาร์ทโฟนมาใช้
ถ่ายร้ป PowerPoint ของอาจารย์แทนการจดบันทึกในบางครัง้ (ร้อยละ

23
33.33) และนำามาใช้เพื่อติดต่อ/ตามเพื่อน ให้มาเข้าเรียนบางครัง้ (ร้อย
ละ 55.55) แอบใช้สมาร์ทโฟนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน (ร้อย
ละ 33.33)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ข้อเสนอแนะ คือ 1) อาจารย์ผ้สอนควรตกลงกฎหรือข้อบังคับเกี่ยว

กับการใช้สมาร์ทโฟนใน ชัน
้ เรียนร่วมกับนักศึกษาอย่างชัดเจน 2)

อาจารย์ผ้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยลดการบรรยาย และเน้น

กิจกรรมการเรียนร้้ในชัน
้ เรียนโดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหรือเรียนร้้ด้วย

ตนเองผ่านสมาร์ทโฟน และ 3) อาจารย์ผ้สอนอาจปรับแผนการสอนราย

คาบโดยเพิ่มช่วง “Technology Breaks” ” กล่าวคือ เป็ นการ อนุญาตให้
นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนได้ในระหว่างการพักช่วงระยะเวลาสัน
้ ๆ ระหว่าง

เรียนประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้นักศึกษาได้เช็คข้อม้ลในสื่อสังคมออนไลน์
และหลังจากนัน
้ จึงกลับมาเข้าส่้เนื้อหาของบทเรียนต่อ ทัง้ นีเ้ พื่อป้ องกันไม่
ให้นักศึกษาแอบใช้สมาร์ทโฟน และจะช่วยทให้นักศึกษามีสมาธิใน
ระหว่างเรียนมากขึน
้
ผลกระทบที่เกิดขึน
้

ในการทำาวิจัยครัง้ ต่อไปควรมีการพบและพ้ดคุยกับนักเรียนคอยคำาปรึกษา
รวมทัง้ สอบถามถึงปั ญหาต่างๆที่ในการใช้สมาร์ทโฟนใน ชัน
้ เรียนถึง

สาเหตุในการใช้ทงั ้ ร่วมมือกับผ้้ปกครองเพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหาของบุตร
หลานตนเอง
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