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การวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะหโ์มเดลสมการเชิงโครงสรา้งแบบมิมิคโมเดล   (MIMIC models) 
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ปัจจัย ซึ่งปัจจัยภายในส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนสูงที่สสดุ มีค่าเท่ากับ 
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สมารท์โฟนของนักเรียนเพศชาย  และนักเรียนเพศหญิง มีความไม่แปรเปลี่ยนในรูปแบบโมเดล และ
ค่าพารามิเตอรท์ี่ไม่แปรเปลี่ยนอย่างสมบูรณ ์
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The purpose of this research is testing the behavior of high school students in 

private school under the Archdiocese of Bangkok which addict to smart phone.   The 
researcher uses the empirical data and causal factors that affect to the target group to 
measure them. The sample group is high school students in private school under the 
Archdiocese of Bangkok in semester 2/2020, 250 people with randomly selected. The 
equipment that I use in this research is 5 questionnaires which Content validity is 0.6-1.0 and 
Reliability is 0.84-0.902. Statistics method is MIMIC models.The results showed that the model 
is consistent with the empirical data by Chi-Square (χ2) = 41.01, df =33, p–value = 0.16; χ2/df 
= 1.242; RMSEA = 0.031; SRMR = 0.060; NNFI = 0.99 and CFI =0.99.The 4 main factors that 
make high school students addict to the smart phone which internal factors The influence on 
smartphone addiction behavior was the highest at 0.31. When testing the gender invariance, it 
was found that the causal model of smartphone addiction behavior among male and female 
students. The results showed that the parameter values are completely invariant. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โทรศัพทม์ือถือเขา้มาในรูปแบบของสมารท์โฟน 

และมีบทบาทกบัชีวิตคนในปัจจุบนัเพิ่มมากขึน้ หรืออาจจะเรียกไดว่้าสมารท์โฟนเสมือนเป็นปัจจยั
ที่ห้าของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มีผลที่ท าให้พฤติกรรม  
ในการใชช้ีวิตของมนุษยใ์นสังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นไดช้ัด มนุษยใ์หค้วามส าคัญกับการ
สื่อสาร ผ่านสื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่าการสื่อสารกบับุคคลที่อยู่ตรงหนา้ และจากการรายงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แนวโนม้คนไทยใชส้มารท์โฟนมากขึน้ ในกลุ่มประชากรอายุ 6 ปี 
ขึน้ไป หรือประมาณ 62.80 ลา้นคน หรือใช้สมารท์โฟนมากถึง 31.70 ลา้นคน (รอ้ยละ 50.50)  
โดยมีอัตราการใชเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 ที่มีเพียง 5 ลา้นคน หรือ (รอ้ยละ 8.0) 
ส่วนกิจกรรมที่ท าส่วนใหญ่ผ่าน สมารท์โฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิรค์ (รอ้ยละ 91.5) ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น ดูหนัง ฟังเพลง (ร้อยละ 88.0)  ใช้อัพโหลดข้อมูล (ร้อยละ 55.9) และติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ (ร้อยละ 46.5) ซึ่งจากผลการส ารวจ จะเห็นว่าดิจิทัลได้เริ่มเขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในชีวิตประจ าวนัของทุกคนแลว้ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

ในปัจจุบันสมารท์โฟนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มนุษย์ใช้เวลาเกือบทั้งหมด  
ในแต่ละวันไปกับการก้มหน้าจ้องจอสมารท์โฟน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดูหนัง ฟังเพลง 
ติดตามข่าวสาร เลือกซื ้อสินค้า การท าธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน  
สมารท์โฟน นบัเป็นการสรา้งความสะดวกสบาย ความสขุ ความบนัเทิงใหก้บัชีวิตมนุษย ์แต่การใช้
สมารท์โฟนมากเกินไปนั้น จะท าใหม้นุษยถ์ูกซึมซับโดยไม่รูต้วัจนกลายเป็นสิ่งเสพติด หรือเรียกว่า 
การเสพติดสมารท์โฟน (Smartphone addiction) ซึ่งเป็นอาการที่ผู ้ใช้สมารท์โฟนไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้และใชส้มารท์โฟนในระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่
สามารถจ ากดัเวลาในการใชส้มารท์โฟนได ้และเมื่อผูใ้ชส้มารท์โฟนมีพฤติกรรมเสพติดสมารท์โฟน
แล้วนั้น ผู ้ใช้สมารท์โฟนยังใช้สมารท์โฟนมากขึ ้นเรื่อย ๆ หรือมากกว่าเดิม จะส่งผลให้ผู ้ใช้ 
สมารท์โฟนป่วยเป็น “โรคโนโมโฟเบีย (nomophobia)” มาจากค าว่า “no mobile phone phobia” 
หรือ “โรคขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้” เมื่อไม่ได้ใช้สมารท์โฟนจะมีอาการหวาดกลัว วิตกกังวล  
ตื่นตระหนก เมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ ๆ โทรศัพท์
แบตเตอรี่หมด หรืออยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ จากการศึกษา พบว่า ผู ้ที่อยู่ในสภาวะดังกล่าว  
จะเกิดความเครียด หรือถึงขั้นเวียนศีรษะ คลื่นไส ้และโรคติดมือถือก าลังไดร้บัการพิจารณาบรรจุ
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ไวใ้นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งในกลุ่มวิตกกังวล (ศูนยวิ์จัยสุขภาพกรุงเทพ, 2558) และจากผลส ารวจ
ของกรมสุขภาพจิต พบว่า โรคโนโมโฟเบียเกิดในกลุ่มเยาวชน อายุ 18-24 ปี มากถึงรอ้ยละ 70 
รองลงมา คือ กลุ่มคนวัยท างาน ช่วงอายุ  25-34 ปี  และกลุ่มวัยใกล้เกษียณ  55 ปีขึ ้น ไป  
(กรมสุขภาพจิต, 2561) สอดคล้องกับบริษัทซินโนเวล ประเทศไทย จ ากัด กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่น  
คือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13 – 21 ปี เป็นกลุ่มที่มีแนวโนม้ในการใชส้มารท์โฟนมากขึน้ เนื่องจาก
วยัรุ่นไทยมีและใชโ้ทรศัพทม์ือถือเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และท าสถิติพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ
นานถึง 1.7 ชั่วโมงต่อวนั (บริษัทซินโนเวล ประเทศไทย จ ากดั, 2553) 

นอกจากนี้ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2560)  
ในช่วงเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีผู ้ใช้สมารท์โฟนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องและสัดส่วนของผูใ้ชถ้ือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
และกลุ่มอายุ 15-24 ปีมีสัดส่วนการใชส้มารท์โฟนสูงสุดและมีแนวโนม้ที่จะสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน และในการเปรียบเทียบผูช้ายกับผูห้ญิงในด้านสังคม วิทนีย ์(Withney L, 2012) กล่าวว่า
การใชส้มารท์โฟนในช่วงแต่ละวยัแตกต่างกัน โดยวยั 13-17 ปี และวยั 18-24 ปี มีพฤติกรรมการ
ใชส้มารท์โฟนมากที่สุด หากแยกเป็นเพศ จะพบว่า ผูช้ายมีการใช้สมารท์โฟนมากกว่าผู้หญิง  
อยู่ที่  56% ต่อ 44% ขณะที่งานวิจัยของม็อค และคณะ (Jung-Yeon Mok, Sam-Wook Choi, 
Dai-Jin Kim, & Jung-Seok Choi, 2014, p. p. 817). ไดท้ าการศึกษาการวิเคราะหโ์มเดลการติด
อินเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลี  จ านวน 448 คน พบว่า ผู้ชาย 
จะติดอินเทอรเ์น็ตมากกว่าผูห้ญิง แต่ผูห้ญิงแต่ติดสมารท์โฟนมากกว่าผูช้าย สอดคลอ้งกบัปารค์ 
และลี (Park & Lee, 2014, p. p. 100) ท าการศึกษา พบว่า ผู ้หญิงจะมีแนวโน้มการตอบสนอง 
ต่อการติดสมารท์โฟนสงูกว่าผูช้าย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)  
ของแบนดู รา ที่ แสด งให้ เห็ น ว่าพฤติ ก รรมของบุ คคล  (B : Behavior) สภาพแวดล้อม  
(E : Environment) และปัจจัยส่วนบุคคล (P: Person) มีผลต่อการเรียน รู้ ซึ่ งปั จจัยทั้ง  3  
มีความสมัพนัธก์นัแบบ 2 ทาง คือ ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้ผูวิ้จยัท าการ
สงัเคราะหง์านวิจัย ไดจ้ัดกลุ่ม ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยใชท้ฤษฎี
การเรียนรูท้างปัญญาสังคม ของแบนดูรา (Bandura & McDonald, 1963 อา้งถึงในอชัรา เอิบสุข
สิริ, 2557, น. 86 เป็นกรอบในการศึกษาลกัษณะความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร และการส่งอิทธิพล
ระหว่างตัวแปร เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่มที่ 1 เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบดว้ย ปัจจัย 
ดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ สมัพันธภาพในครอบครวั และปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อน ไดแ้ก่ อิทธิพลของเพื่อน
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ในการใชส้มารท์โฟน กลุ่มที่ 2 เป็นปัจจัยภายในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
กลุ่มที่ 3 เป็นปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน  

จากการประมวลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติด 
สมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นตัวแปรที่ส  าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน (Cheol Park & Ye Rang Park, 2014, p. p. 147; Ling 
Lian, Xuqun You, Jie Huang, & Ruijuan Yang, 2016, p. p. 92; Argyroula E. Kalaitzaki & John 
Birtchnell, 2014; Jessor, 2014; Hye-Jin Kim & et al, 2018, p. p. 13) โดยปั จจัยด้านเพื่ อน พบว่า 
อิทธิพลจากเพื่อนมีผลต่ออัตราการใช้สมารท์โฟน (Walsh P.Shari, Katherine M. White, & Ross M. 
Young, 2007; ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559, น. 40; วาสนา ศิลางาม, 2561, น. 193) ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ตามลกัษณะการใชส้มารท์โฟน พบว่า อตัราการใชง้านนัน้เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดความหลากหลาย
ในการใชง้าน และความหลากหลายในการใชง้าน ยงัเป็นตัวผลักดันใหม้ีการใชง้านสมารท์โฟนที่มากขึน้ 
(Theotokis. A & Doukidis. G, 2009; Takao. M, Takahashi. S, & and Kitamura. M, 2009; Morrill, 
Jones, & Vaterlaus, 2013; Lepp, Barkley, & Karpinski, 2014;วาสนา ศิลางาม, 2561, น. 196) และ
ปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบุคลิกภายใน พบว่า การเห็นคณุค่าในตนเองเป็นปัจจยัที่ส  าคัญที่เกี่ยวขอ้งกับ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ผูท้ี่เห็นคณุค่าในตนเองต ่าจะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และ
ในทางตรงกันข้าม พบว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
อย่างเหมาะสม (Wang & et al, 2017, p. p. 714; Sinead Pugh, 2017, p. p. 28. Kwang Soo Oh & 
GeumSook Oh, 2017, p. p. 14)  

จากเหตุผล และปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น และจากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย 
ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน พบว่า ยังมี ไม่มากนัก ส่วนใหญ่  
เป็นการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่มีความสมัพันธ์เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัทางลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรสของบิดามารดา ความสัมพันธ์ 
ในครอบครัว โดยปัจจัยอื่น ๆ ที่ส  าคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ยังไม่ได้ 
ถูกน ามาศึกษา ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน  
ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล 
เนื่องจากผูวิ้จัยศึกษาปัญหาพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนนั่น พบว่า มีผูใ้ชส้มารท์โฟนในกรุงเทพฯ 
มีแนวโน้มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง และสัดส่วนผู้ใช้ถือว่ามากที่สุด เมื่ อเที ยบกับภูมิภาคอ่ืน  ๆ 
และช่วงอายุที่มีปัญหามากที่สุด คือ ช่วงวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้สมารท์โฟนสูงสุด  
และมีแนวโนม้ที่จะสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) และในการเปรียบเทียบเพศชาย 
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กับเพศหญิง เพศหญิงจะใชเ้วลาในการคุยโทรศัพทม์ากกว่าเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อน  
คนในครอบครวั ลกูคา้ หรือพวกขายของตามสมารท์โฟน ทัง้นีค้วามแตกต่างกนัในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตและ
สมารท์โฟนระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง พบว่า เพศหญิงมีแนวโนม้จะใชส้มารท์โฟน ในการสื่อสารพดูคยุ 
ติดต่อ หรือรกัษาความสัมพันธ์ทางสังคมออนไลนม์ากกว่าเพศชาย ในขณะที่ผูช้ายมักใชส้มารท์โฟน 
ในการเล่นเกมหรือการพนันมากกว่าผู ้หญิง  สอดคล้องกับงานวิจัยของม็อค และคณะ (Mok, 2014)  
ที่ท าการศึกษาโมเดลการติดอินเทอรเ์น็ต และสมารท์โฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลี พบว่า  
เพศชายจะติดอินเทอรเ์น็ตมากกว่าผูห้ญิง และเพศหญิงติดสมารท์โฟนมากกว่าผูช้าย ผู ้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance) ของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ระหว่าง
นกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง เพื่อจะทดสอบว่าแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ
การติดสมารท์โฟนระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญงิไม่แตกต่างกนัหรือไม่แปรเปลี่ยนไปตาม
เพศ ซึ่งจะช่วยในการอธิบายพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนไดล้ะเอียด และครอบคลมุยิ่งขึน้ และขอ้คน้พบ
จากงานวิจยันีจ้ะช่วยท าใหเ้ห็นแนวทางการแกปั้ญหาพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ ว่าจะเป็นผู้ปกครอง คุณครู รวมไปถึงตัวนักเรียน ในการลดพฤติกรรม 
การใชส้มารท์โฟน และสามารถใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริม พฒันา หรือป้องกันการเกิดพฤติกรรมการติด
สมารท์โฟน 

2. ค าถามการวิจยั 
1. มีปัจจยัใดบา้งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. โมเดลเชิงสาเหตทุี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ มีความสมัพนัธก์บัขอ้มลูเชิงประจกัษ์หรือไม่ อย่างไร 
3. โมเดลการวดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน มีความแปรเปลี่ยนระหว่างนกัเรียนเพศชาย 

และนกัเรียนเพศหญิงหรือไม่ 

3. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2. เพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้กับขอ้มูล

เชิงประจักษ์ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
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3. เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ระหว่าง
นกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง 

4. สมมติฐานการวิจัย 
1. โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกับ

ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
2. โมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนระหว่างนักเรียนเพศชาย และนักเรียน 

เพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

5. ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยท าใหท้ราบระดับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และไดข้อ้มลูความสัมพันธ์เชิง

สาเหตขุองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในโรงเรียนสังฆมณฑล ตัวแปรใดบา้งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียน และ
ผลการวิจยั น าไปใชเ้ป็นแนวทาง ในการน าไปสู่ การออกแบบวิธีการ ส่งเสริม สนบัสนุนในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของนกัเรียนในการใชส้มารท์โฟน ซึ่งจะน าไปสู่การลด ละ เลิก พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
และใชใ้นการท าความเขา้ใจ แก้ไขพฤติกรรมของตนเอง และผูป้กครอง หรือสถาบนัการศึกษาสามารถใช้
เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และรบัมือกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยงัใหร้ายละเอียดเชิงลึก คือ การเปรียบเทียบความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างเพศชาย 
และเพศหญิงของโมเดล เมื่อโมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างเพศ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการออกแบบวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุนในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ใชก้ าหนดนโยบายใน
สถานศึกษาไดท้ี่เหมือนกนัระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิงได ้ 

6. ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจยัในขัน้ตอนนี ้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผูม้ีความรูใ้นประเด็นที่เกี่ยวกบัพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟน ซึ่งในที่นี ้หมายถึง ผูท้ี่มีความรู ้ความเขา้ใจ เรื่อง จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย ์
หรือมีผลงานในด้านจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ ได้แก่ 
ประสบการณ์สอน การเขียนต ารา การเขียนบทความ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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เกี่ยวกับการพฤติกรรมการเสพติดต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งนี ้เพื่ อหา
ประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน  
4 คน 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน ผู ้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) จ านวน 9 คน  
(คละเพศ) 

การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 5,126 คน ปีการศึกษา 2563(ฝ่ายการศึกษา 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ, 2563) 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิเคราะหโ์มเดลสมการเชิงโครงสรา้ง พฤติกรรม

การเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 250 คน และมีพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi 
stages random sampling) 

7. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ปัจจยัภายในส่วนบุคคล ตัวแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในส่วนบุคคล ตัวแปรสงัเกต

ไดภ้ายนอก ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง  
2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

2.1 ตวัแปรดา้นครอบครวั ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามสมัพันธ์ระหว่างบิดา มารดา, 
ความสมัพนัธข์องเยาวชนกบับิดามารดา  

2.2 ตวัแปรดา้นเพื่อน ไดแ้ก่ อิทธิพลของเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน  
3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมตามลักษณะการใชส้มารท์โฟน ประกอบด้วย อัตราการใช้งาน และ

ความหลากหลายในการใชง้าน การใชท้ี่นานขึน้เรื่อย ๆ   
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4. ปัจจัยเชิงผล ตัวแปรแฝงภายใน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญั การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์ความขดัแยง้ สญูเสียการควบคมุ และการ
กลบัคืนสู่สภาพเดิม 

8. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สมารท์โฟน หมายถึง โทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีคุณสมบตัินอกเหนือจากการโทรออก-รบัสาย แต่

สามารถใชอิ้นเทอรเ์นต็ 3G 4G รวมไปถึง Wifi อีกทัง้มีแอพพลิเคชั่นทีน่่าสนใจมากมาย ใหผู้ใ้ชด้าวนโ์หลด
ตามความตอ้งการ ท าใหก้ารใชง้านสมารท์โฟนใหต้รงกบัความตอ้งการ ของผูใ้ชไ้ดม้ากกว่ามือถือทั่วไป 

2. พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน (Smartphone Addiction) หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียน
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้และใชส้มารท์โฟนในระยะเวลาที่ยาวนาน 
และไม่สามารถจ ากัดเวลาในการใช้สมารท์โฟนได้ ผู ้วิจัยได้บูรณาการลักษณะการติดเทคโนโลยีตาม
แนวคิดของกริฟฟิธส ์(Giffiths M.D., 2005) มาใชใ้นการอธิบายถึงลกัษณะการติดสมารท์โฟนในการวิจัย
ครัง้นี ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ คือ 

2.1 การใหค้วามส าคญั (Salience) หมายถึง นกัเรียนใหค้วามส าคัญกบัสมารท์โฟน 
มากเกินไป มีความตอ้งการใชส้มารท์โฟนตลอดเวลา เมื่อไม่ไดใ้ชส้มารท์โฟนก็จะนึกถึงสมารท์โฟน 
อยู่ตลอดเวลา 

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ (Mood modification) หมายถึง เมื่อนกัเรียนไดใ้ช้
สมารท์โฟนจะท าให้นักเรียนมีความรูส้ึกที่ดี  อารมณ์ดี ผ่อนคลาย แต่เมื่อไม่ได้ใช้งานจะรูส้ึก
หงุดหงิด วิตกกงัวล 

2.3 การใช้ที่นานขึ ้นเรื่อย ๆ (Tolerance) หมายถึง นักเรียนไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมการใช้สมารท์โฟนของตนเองได ้และมีการใชส้มารท์โฟนบ่อยมากขึน้ และจะเพิ่มขึน้
เรื่อย ๆ จนกว่าจะเกิดความพึงพอใจ 

2.4 อาการของการเลิก (Withdrawal Symptoms) หมายถึง นักเรียนรูส้ึกไม่พอใจ 
หงุดหงิด วิตกกังวล กระสับกระส่าย กระวนกระวาย เมื่อไม่ได้ใช้สมารท์โฟน หรือหยุดใช้ 
สมารท์โฟน 

2.5 ความขดัแยง้ (Conflict) หมายถึง นักเรียนรูส้ึกคับขอ้งใจเมื่อถูกขัดขวางการใช้
สมารท์โฟนจากคนรอบขา้ง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ คนในครอบครวั คณุครู หรือเพื่อน และเมื่อตอ้งการ
จะเลิกใชส้มารท์โฟน แต่ไม่สามารถท าได ้

2.6 สญูเสียการควบคมุ (Loss of Control) หมายถึง นกัเรียนสญูเสียการควบคมุการ
ใชส้มารท์โฟน ไม่สามารถควบคมุการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้ 
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2.7 การกลับคืนสู่สภาพเดิม (Relapse) หมายถึง นักเรียนมีแนวโน้มจะกลับไปใช้
สมารท์โฟนเหมือนเดิมหรือมากขึน้กว่าเดิม หลังจากที่ไดม้ีการพยายามควบคุมการใชง้าน หรือ
หยุดใชส้มารท์โฟน 

3. ปัจจยัดา้นครอบครวั  
3.1 การรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา หมายถึง การรับรู้ของเยาวชน

เกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ั้งในดา้นที่ดี และ/หรือ ดา้นที่ไม่ดีระหว่างบิดาและมารดา การเห็นอก เห็น
ใจซึ่งกนัและกัน การช่วยเหลือ การสนบัสนุนกันทางดา้นอารมณ์ และดา้นวัตถุสิ่งของ ความห่าง
เหิน และความขดัแยง้ตลอดจนความไม่เขา้ใจกนัระหว่างบิดาและมารดา 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา หมายถึง การรับรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับบิดาและมารดาในด้านการติดต่อกัน ความเข้าใจกัน การ
ช่วยเหลือ การสนบัสนุน การดูแลเอาใจใส่ รวมถึงความขดัแยง้ และการที่บุคคลรูส้ึกว่าบิดามารดาไม่
เขา้ใจตวัเอง 

4. ปัจจยัดา้นกลุ่มเพื่อน  
4.1 การได้รับแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้สมาร์ทโฟน หมายถึง การได้รับ  

การชักจูง และท าตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ทั้งทางดา้นเนือ้หา และการท า
กิจกรรมบนสมารท์โฟน 

5. ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชส้มารท์โฟน  
5.1 อัตราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน หมายถึง ปริมาณเวลาที่

ใชส้มารท์โฟนระหว่างวันที่ใชใ้นการส่ง และรบัขอ้ความ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกัน หรือใช้
ในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ บนสมารท์โฟน และปริมาณการเลือกใชแ้อพพลิชั่นบนสมารท์โฟน  

6. ปัจจยัภายในส่วนบุคคล 
6.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง รู้สึกว่าตนเองมี

ความสขุ มีคุณค่า และเชื่อมั่นในตนเองในท าสิ่งต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ หรือเป็นการตดัสิน
คณุค่าของตนเองทัง้ทางดา้นบวก หรือลบ 
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9. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ในการศึกษาความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตกุารเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลาย ที่ ก าลั งศึ กษาในโรงเรียนสั งฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผู ้ วิ จั ยใช้ทฤษฎีการเรียน รู ้
ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) มาอธิบายถึงสาเหตขุองการเสพติดสมารท์โฟน  ซึ่งในแต่ละ
ปัจจยัจะประกอบไปดว้ยตวัแปรต่าง ๆ  ดงันี ้

1. ปัจจยัภายในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง 
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแปรด้านครอบครัว ได้แก่ การรับรู้

ความสัมพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดา, ความสมัพนัธข์องเยาวชนกับบิดาและมารดา ตัวแปรดา้น
เพื่อน ไดแ้ก่ อิทธิพลของเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน และ 

3. ปัจจัยพฤติกรรมตามลักษณะการใช้สมารท์โฟน ได้แก่ อัตราการใช้งาน และ 
ความหลากหลายในการใชง้าน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบังานวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัย
ขอน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 เอกสารและงานวิจยัเกี่ยวกบัสมารท์โฟน  
1. ความหมายของสมารท์โฟน (Smartphone) 
2. การเสพติดสมารท์โฟน (Smartphone Addiction) 
3. สาเหตขุองการเสพติดสมารท์โฟน 
4. เครื่องมือที่ใชว้ดัพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน 
5. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

ตอนที่ 2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเสพติด  
ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory)  

ตอนที่ 3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน 
1. ปัจจยัดา้นครอบครวั 

1.1 สมัพนัธภาพในครอบครวักบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
1.2 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2. ปัจจยัดา้นเพื่อน 
2.1 อิทธิพลของเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน 
2.2 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน 
3.1 ทฤษฎีการแพร่กระจายของการใชง้าน (Use-Diffusion Theory) 
3.2 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

4. ปัจจยัภายในส่วนบุคคล 
4.1 การเห็นคณุค่าในตนเอง 
4.2 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกบัสมารท์โฟน (Smartphone) 
1.1 ความหมายของสมารท์โฟน (Smartphone 

สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่ ไม่ได้เพียงใช้โทรออก -รับสาย แต่ยังมี
แอพพลิเคชั่นให้เลือกใช้งานมากมาย ตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งยังสามารถใช้งาน
อินเทอรเ์น็ต และใชง้านบนสังคมออนไลน ์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยที่ผูใ้ช้สามารถปรบัการใช้
งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือ สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์ที่ ใช้
ระบบปฏิบัติการขั้นสูง (advance operating system) มีแอพพลิเคชั่นใหม่อัพเดตอยู่เสมอ ผูใ้ช้
สามารถเลือกดาวนไ์หลดแอพพลิเคชั่นที่ตอ้งการ สมารท์โฟนเปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอรพ์กพา 
มีทุกอย่างที่คอมพิวเตอรม์ี ซึ่งท างานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยสามารถเชื่อมต่อ
ความสามารถหลกัของโทรศพัทม์ือถือ เขา้ร่วมกบัแอพพลิเคชั่นของโทรศพัท ์(ระพีพฒัน ์ธนะพฒัน ์
& คณะ, ม.ป.ป.; กิตติธัช ตนัมา, ม.ป.ป.; ชไมพร โสดา & คณะ, ม.ป.ป.; วาสนา ศิลางาม, 2561, น. 
195) 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว่้า สมารท์โฟน (Smartphone) หมายถึง โทรศพัทเ์คลื่อนที่
ที่มีท าไดม้ากกว่าการโทรออก-รบัสาย แต่สามารถใชอิ้นเทอรเ์น็ต อีกทัง้มีแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ
ใหด้าวนโ์หลดมากมาย ผูใ้ชด้าวนโ์หลดตามความตอ้งการ ดังนั้นการใชง้านสมารท์โฟน จะใชไ้ด้
ตรงกบัความสนใจ และความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากกว่ามือถือทั่วไป  

1.2 การเสพตดิสมารท์โฟน (Smartphone Addiction) 
การติดสมารท์โฟน (smartphone addiction) หมายถึง ผูใ้ชง้านไม่สามารถควบคุม

เวลาในการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้ใชง้านอย่างสม ่าเสมอเป็นเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว ้หรือใช้
งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากเกินกว่าบุคคลทั่ วไป จนยาก ที่ จะควบคุม  เนื่ องจากผู้ใช ้
มีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ ้นตั้งแต่การโทรด้วยวิดีโอ ส่งข้อความ เล่นเกมการส่ง
ขอ้ความ การบันทึกวิดีโอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ส าหรบัสมารท์โฟน ท าใหต้ิดต่อกนัไดง้่ายมาก
ขึน้ รวดเร็ว ทัง้ที่มีเวลา หรือระยะทางจ ากดั และเมื่อผูใ้ชส้มารท์โฟนเป็นเวลานานนั้นส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิต อาจท าใหรู้ส้ึกปวดเมื่อยขอ้มือ หลัง หรือคอ ในขณะใชส้มารท์โฟน (วาสนา ศิลางาม, 
2561, น. 195; ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559, น. 43; กฤติมา กมล, 2554, น. 22; วรพร เอกมนัส, 
2558, น. 10;Jamal J. Al-Menayes, 2015, p. p. 24; Rouse, 2019;Hye-Jin Kim & et al, 2018, 
p. p. 1;Choliz, 2012) 
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จากที่กล่าวมาสรุปไดว่้า การเสพติดสมารท์โฟน (Smartphone Addiction) หมายถึง 
ผูใ้ชส้มารท์โฟนไม่สามารถควบคมุพฤติกรรมการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้และใชส้มารท์โฟนใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน และไม่สามารถจ ากดัเวลาในการใชส้มารท์โฟนได ้เมื่อผูใ้ชส้มารท์โฟนเป็น
เวลานาน อาจท าใหรู้ส้ึกปวดเมื่อยขอ้มือ หลงั หรือคอ ในขณะใชส้มารท์โฟน 

 
1.3 สาเหตุของการเสพติดสมารท์โฟน 

วาสนา ศิลางาม (วาสนา ศิลางาม, 2561, น. 196) กล่าวว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้
ผูใ้ชเ้สพติดสมารท์โฟนมี 5 ปัจจยั ดงันี ้

1) การแสดงออกถึงตัวตน (self-expression) ผูใ้ชส้มารท์โฟนมีการสื่อสารดว้ย
การส่งขอ้ความซึ่งถ่ายทอดความคิด และความรูส้ึกของผูใ้ชผ้่านโปรแกรมประยุกตต์่าง ๆ เช่น เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งปัจจยัตวันีส้่งผลต่ออตัราการใชง้านที่มากขึน้ 

2) อิทธิพลทางสังคม (social influence) โดยปกติกลุ่มบุคคลจะมีความสมัพันธ์  
ซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบ ท าให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางสมารท์โฟนเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธม์ากขึน้ และยงัเป็นการขยายเครือข่ายสงัคมไดก้วา้งขึน้ นอกจากนี ้อิทธิพลทางสงัคม 
เป็นปัจจยัหนึ่ง ที่ส่งผลใหม้ีอตัราการใชส้มารท์โฟนที่มากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อรกัษาความสมัพนัธเ์อาไว้ 

3) อตัราการใชง้าน (usage rate) เป็นระยะเวลาที่ผูใ้ช ้ๆ สมารท์โฟนใชใ้นการส่ง
และรบัขอ้ความที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นประจ าระหว่างวนั ซึ่งอตัราการใชง้านนีเ้ป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความหลากหลายของการใชง้าน 

4) ความหลากหลายในการใชง้าน (variety of use) ในแต่ละวันผูใ้ชส้มารท์โฟน  
จะมีการเลือกใชโ้ปรแกรมประยุกตใ์นสมารท์โฟนจ านวนมาก เช่น ส่งและรบัอีเมล ์ประชุมทางวิดีโอ  
ฟังเพลง ความหลากหลายในการใชง้าน ส่งผลใหม้ีการใชง้านสมารท์โฟนที่มากขึน้ 

5) ความพึงพอใจตนเอง (self–gratifications) เป็นทศันคติที่ดีของผูใ้ชส้มารท์โฟน 
ต่อสิ่งที่ท าเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชท้ัง้ทางดา้นสงัคม การติดต่อกบัเพื่อน ผูร้่วมงาน
หรือผูอ่ื้น ซึ่งความพึงพอใจตนเองนี ้มีส่วนผลกัดนัใหม้ีการใชง้านสมารท์โฟนที่มากขึน้ 

วรพร เอกมนัส (วรพร เอกมนัส, 2558) กล่าวว่า สาเหตุส าคัญที่ท าใหผู้ ้ใชเ้สพติด
สมารท์โฟนมี 8 ปัจจยั ดงันี ้

1) คุณค่าในการใชง้าน (Functional Value) หมายถึง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ  
ในประสิทธิภาพการท างาน และประโยชนใ์นการใชง้านของสมารท์โฟน 
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2) คุณค่าในอารมณ์ความรูส้ึก (Emotional Value) หมายถึง ความสนุกสนาน  
ความพอใจจากการใชง้าน รูปลกัษณท์ี่ดทูนัสมยัและสวยงามของสมารท์โฟน 

3) ค่านิยมในสังคม (Social Value) หมายถึง การสรา้งภาพลักษณ์ความเป็นตัว
ของตวัเอง และการสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคลอ่ืน 

4) การควบคมุตนเอง (Self-regulation) หมายถึง การจดจ่ออยู่กบักิจกรรมหนึ่ง
เป็นระยะเวลานาน และการควบคมุสติของตนเองในการแกปั้ญหา 

5) การใช้เวลาเล่นอินเทอรเ์น็ตส่วนตัว (Cyberloafing) หมายถึง ประโยชน ์
ในการใชง้านอินเทอรเ์น็ตดา้นต่าง ๆ ที่หลากหลายและแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะส่วนบุคคล 
เช่น การซือ้สินคา้การเขา้เว็บไซตต์่าง ๆ รวมถึงการเช็คอีเมล และการดาวนโ์หลดไฟลต์่าง ๆ 

6) ตน้ทุนในการเปลี่ยนสินคา้ (Switching Cost) หมายถึง ผูบ้ริโภคอาจเกดิปัญหา
หลาย ๆ อย่างในการเลือกเปลี่ยนสินค้า เช่น การเรียนรู้การใช้งานของสมารท์โฟนในรูปแบบ  
ใหม่ ๆ  ราคาของสมารท์โฟนแพงกว่าที่เคยใชอ้ยู่ หรือผูบ้ริโภคมีความจงรกัภกัดีต่อสมารท์โฟน เป็นตน้ 

7) ภาพลักษณ์ต่อสินคา้ (Corporate Image) หมายถึง ผูบ้ริโภคใหค้วามเชื่อถือ
ต่อภาพลกัษณ ์นวตักรรมใหม่ๆ ที่มีต่อผูผ้ลิตสมารท์โฟน และสามารถเพิ่มคณุค่าใหก้บัผูบ้ริโภค 

8) การถูกบังคับ ให้กระท า  (Compulsivity) หมายถึ ง การกระท าต่ าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวนั ท าใหรู้ส้ึกมีความสขุ ไม่รูส้ึกทอ้แท ้หรือการกระท าอ่ืน ๆ  ที่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 
เนื่องจากใชส้มารท์โฟน 

ปทิตตา ทองเจือพงษ์ (ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559, น. 42-43) กล่าวว่า สาเหตุ
ส าคญัที่ท าใหผู้ใ้ชเ้สพติดสมารท์โฟน มี 5 ปัจจยั ดงันี ้

1) การแสดงออกถึงตัวตน (Self-Expression) หมายถึง การสื่อสารด้วยการ 
ส่งขอ้ความ ซึ่งรวมถึงความรูส้ึกของผูใ้ชส้มารท์โฟนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จะส่งผลต่ออตัราการ
ใชง้าน  

2) อตัราการใชง้าน (Usage rate) หมายถึง ปริมาณเวลาที่ใชส้มารท์โฟนระหว่าง
วนั ซึ่งส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการส่งและรบัขอ้ความที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นประจ า อัตราการใชง้าน
จะเป็นการก าหนดความหลากหลายในการใชง้าน  

3) อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถึง กลุ่มเพื่อน ครอบครวั หรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกนัหลายรูปแบบ ซึ่งมีอิทธิพลใหเ้กิดการส่ือสารทางสมารท์โฟน
เพื่อสรา้งความสัมพันธม์ากขึน้ นอกจากนัน้การใชส้มารท์โฟนยงัเป็นการขยายเครือข่ายสงัคมได้
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กว้างขึน้ โดยอิทธิพลทางสังคมเป็นตัวผลักดันให้มีอัตราการใชส้มารท์โฟนมากขึน้  เพื่อรกัษา
ความสมัพนัธ ์ 

4) ความหลากหลายในการใชง้าน (Variety of Use) หมายถึง ปริมาณการเลือกใช้
โปรแกรมประยุกตใ์นสมารท์โฟน ความหลากหลายในการใชง้านจะเป็นตัวผลกัดนัใหม้ีการใชง้าน
มากกว่าเดิม  

5) ความพึงพอใจตนเอง (Self - Gratifications) หมายถึง ทศันคติทางบวกที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรูส้ึกที่ดีต่อสิ่งที่ท า เป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้มารท์โฟน 
ในด้านสังคม การติดต่อพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืน ความพึงพอใจตนเอง 
มีส่วนผลกัดนัใหใ้ชส้มารท์โฟนมากขึน้  

การเสพติดสมารท์โฟนเป็นการเสพติดทางพฤติกรรม โดยลักษณะที่ใช้ในการ
พิจารณาจึงอธิบายไดต้ามลักษณะของการเสพติดทางพฤติกรรมตามแนวคิดของ Brown (1993 
อา้งถึงใน Walsh (Walsh P.Shari et al., 2007, p. p. 79).ที่อธิบายถึงการติดทางพฤติกรรมไว ้6 
ลกัษณะ ดงันี ้ 

1) การใหค้วามส าคัญ (Salience Cognitive and Behavioral) กิจกรรมนีเ้ป็นสิ่ง
ส าคญัที่สดุครอบง าความคิดและพฤติกรรมของบุคคล  

2) รูส้ึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิม้ (Relief/Euphoria) อารมณท์างบวกเป็นผลมาจาก
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  

3) สญูเสียการควบคมุ/การตา้นทาน (Loss of Control/Tolerance) บุคคลสญูเสีย
การควบคุม พวกเขาจะกระท ากิจกรรมนี้เหมือนเป็นพฤติกรรมที่จ า เป็นต้องท าให้มากขึ ้น 
เพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน้  

4) การเลิก (Withdrawal) ความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจที่จะเกิดขึน้  เมื่อบุคคล 
ไม่สามารถกระท ากิจกรรมนีไ้ด ้ 

5) ความขัดแย้งกับคนอ่ืน (Conflict Interpersonal and Other Activities) การ
กระท ากิจกรรมนีน้  าไปสู่ความขดัแยง้กบัคนอ่ืนและดา้นอ่ืน ๆ ของชีวิตบุคคล และ  

6) การกลบัสู่สภาพเดิม (Relapse and Reinstatement) กิจกรรมนีจ้ะกลบัมาอยู่ 
ในระดบัเดิมหลงัจากที่พยายามจะลด  
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Griffiths (Giffiths M.D., 2005, pp. 191-197) กล่าวถึง ลักษณะการติดเทคโนโลยี 
ลกัษณะการติดเทคโนโลยี ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) การให้ความส าคัญ (Salience) หมายถึง พฤติกรรมที่กลายเป็นสิ่งที่ท าเป็น
ประจ าของแต่ละบุคคล และจะมีอิทธพิลเหนอืความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรม โดยจะแสดงออก
ทางความรูส้ึก ความตอ้งการ และพฤติกรรม เช่น ไม่ไดใ้ชส้มารท์โฟน แต่จะนึกถึงสมารท์โฟนอยู่
ตลอดเวลา  

2) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์  (Mood Modification) หมายถึง อารมณ์ 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่จะเผชิญความเครียด และการกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอารมณอ์ย่าง
รวดเร็ว เช่น เมื่อไดใ้ชส้มารท์โฟนจะท าใหบุ้คคลมีความรูส้ึกทีด่ี ผ่อนคลาย อารมณด์ี แต่เมื่อไม่ไดใ้ช้
ก็อาจจะท าใหอ้ารมณแ์ปรปรวน หงุดหงิด วิตกกงัวล  

3) การใชท้ี่นานขึน้เรื่อย ๆ (Tolerance) เป็นกระบวนการเพิ่มพฤติกรรมที่ตอ้งการ 
จนบรรลตุามความพอใจ มีการใชเ้วลาในพฤติกรรมบ่อยขึน้ และจะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ เพื่อที่จะใหเ้กิด
ความพึงพอใจ 

4) อาการของการเลิก (Withdrawal Symptoms) รูส้ึกไม่พอใจ หงุดหงิด ฉุนเฉียว 
และผลทางกายที่จะเกิดขึน้เมื่อบุคคลไม่สามารถท าพฤติกรรมนั้น ๆ ได ้เช่น จะรูส้ึกหงุดหงิด วิตก
กงัวล กระสบักระส่าย กระวนกระวายเมื่อไม่ไดใ้ชห้รือหยุดใชส้มารท์โฟน  

5) ความขัดแยง้ (Conflict) การขดัแยง้กนัระหว่างบุคคลและคนรอบขา้ง (ความ
ขดัแยง้ระหว่างบุคคล) ขดัแยง้กบักิจกรรมอ่ืน (ชีวิตในสงัคม การท างาน งานอดิเรก และความสนใจ) 
หรือขดัแยง้ภายในตนเอง (รูส้ึกเสียการควบคมุตนเอง) เนื่องจากใชเ้วลามากเกินไปกบัพฤติกรรมที่
ติด เช่น รูส้ึกคบัขอ้งใจเมื่อถูกขัดขวางการใชส้มารท์โฟนจากคนรอบขา้ง และเมื่อตอ้งการที่จะเลิก
หรือหยุด แต่ไม่สามารถท าได ้เนื่องจากสญูเสียการควบคมุ 

6) สญูเสียการควบคุม (Loss of Control) หมายถึง นักเรียนสูญเสียการควบคุม
การใชส้มารท์โฟน ไม่สามารถควบคมุการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้

7) การกลับคืนสู่สภาพเดิม (Relapse) หมายถึง มีแนวโน้มที่จะกลับมาท า
พฤติกรรมซ า้ ๆ แบบเดิม และกลบัมาท าแบบเดิมมากยิ่งขึน้หลงัจากที่มีการควบคมุ 

จากที่กล่าวมาได้ว่า การเสพติดเป็นกระบวนการชีวจิตสังคม และไม่ใช่เพียง
พฤติกรรมการเสพยาเสพติด แต่มีการเสพติดอยู่หลายประเภท เช่น การเสพติดการพนัน การเสพ
ติดเกม และการเสพติดโทรศพัทม์ือถือ ซึ่งการเสพติดเกิดขึน้จากปัจจยัหลักหลายประการ ซึ่งอาจ
สะทอ้นถึงสาเหตขุองพฤติกรรมการเสพติด ซึ่งสาเหตสุ าคญัที่ท าใหผู้ใ้ชเ้สพตดิสมารท์โฟน มีปัจจยั 
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ดงันี ้การแสดงออกถึงตวัตน (self-expression) อิทธิพลทางสงัคม (social influence) อตัราการใช้
งาน (usage rate) ความหลากหลายในการใชง้าน (variety of use) ความพึงพอใจตนเอง (self–
gratifications) คณุค่าในการใชง้าน (Functional Value) คณุค่าในอารมณ์ความรูส้ึก (Emotional 
Value) ค่านิยมในสังคม (Social Value) การควบคุมตนเอง (Self-regulation) การใช้เวลาเล่น
อินเทอรเ์น็ตส่วนตวั (Cyberloafing) ตน้ทุนในการเปลี่ยนสินคา้ (Switching Cost) ภาพลกัษณต์่อ
สินคา้ (Corporate Image)การถูกบงัคบัใหก้ระท า (Compulsivity) การเสพติดสมารท์โฟนเป็นการ
เสพติดทางพฤติกรรม โดยลักษณะที่ใชใ้นการพิจารณาจึงอธิบายไดต้ามลักษณะของการเสพติด
ทางพฤติกรรมที่อธิบายถึงการติดทางพฤติกรรมดังนี ้ การใหค้วามส าคัญ (Salience Cognitive 
and Behavioral) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์(Mood Modification) การใชง้านที่นานขึน้เรื่อย ๆ 
(Tolerance) การเลิก (Withdrawal) ความขัดแยง้กับคนอ่ืน (Conflict Interpersonal and Other 
Activities) สญูเสียการควบคมุ (Loss of Control) การกลบัสู่สภาพเดิม (Relapse) 

 
1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน 

เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน ส่วนใหญ่ เป็นของ
ต่างประเทศ โดยสร้าง และพัฒนาให้เข้ากับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และมีการใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย เช่น แบบประเมิน SAPS (Korea Smartphone Addiction Proneness Scale) (Kim D, 
Lee Y, Lee J, & Nam JK, 2014) KS-Scale (Korea self-reporting internet addiction scale) (Lee K & 
et al, 2013) และ SAS (Smartphone Addiction Scale) (Kwon M & et al, 2013) รวมถึงแบบประเมิน 
SAS-SV (Smartphone Addiction Scale-Short version)  (Kwon M & et al, 2013) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น
เครื่องมือที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดในขณะนี ้มีการน าไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทัง้ในแถบ
ทวีปยุโรป อเมริกา และรวมถึงทวีปเอเชีย แบบประเมิน Smartphone Addiction Scale พฒันาขึน้
ครัง้แรกโดย Asst. Prof. Dr. Min Kwon และคณะ เมื่อปี ค.ศ.2012 ไดพ้ัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟน และใชเ้กณฑ์ชี ้วัดการติดสารเสพติดของ DSM - IV มี 6 องค์ประกอบ  
33 ข้อ แต่มีข้อจ ากัด คือ อัตราส่วนระหว่างเพศชาย และเพศหญิงของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความ
เหมาะสม ท าใหย้ากต่อการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิง อีกทั้งแบบประเมินดังกล่าวไม่ได้มีการหาค่า cut-off point ทีมผู้พัฒนา
เครื่องมือจึงไดท้ าการพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ฉบับสัน้ (Smartphone 
Addiction Scale: SAS-SV) ขึน้มาในปี ค.ศ. 2013 โดยมีขอ้ค าถามทั้งหมด 10 ขอ้ เพื่อใชใ้นการ
ประเมินพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และได้ท าการหาค่า cut-off point ของเครื่องมือโดย
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แบ่งแยกตามลักษณะเพศ ช่วยท าให้แบบประเมินนี ้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ โดยแบบวัดนี ้
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

1) รบกวนชีวิตประจ าวนั เช่น ขาดสมาธิในการท างานหรือการเรียน พลาดตาราง
การท างาน มีอาการปวดเมื่อย หรือสายตาพล่าจากการมองหนา้จอในเวลานาน 

2) รูส้ึกดีเมื่อไดใ้ชง้าน โดยจะรูส้ึกดีที่ไดใ้ชง้านสมารท์โฟน และรูส้ึกว่างเปล่าเมื่อ
ไม่ไดใ้ชง้าน หลายคนใชส้มารท์โฟนเพื่อหลีกเลี่ยงความรูส้ึกดา้นลบบางประการ เช่น ซึมเศรา้ รูส้ึก
เครียด รูส้ึกกงัวล และรูส้ึกเหนื่อยหน่ายใจ เป็นตน้ 

3) มีอาการผิดปกติเมื่อไม่ได้ใชง้าน โดยมีอาการหงุดหงิด หรืออารมณ์ที่ไม่พึง
ประสงคเ์กิดขึน้เมื่อไม่ไดใ้ชง้านสมารท์โฟน เช่น หงุดหงิด โมโห กระสบักระส่าย เป็นตน้ 

4) พึงพอใจกับความสัมพนัธ์ผ่านโลกไซเบอร ์โดยจะยึดติดกบัความสัมพันธ์นั้น 
ราวกบัหรือมากกว่าโลกแหง่ความเป็นจริง ไม่สามารถควบคมุความรูส้ึกที่สญูเสียที่เกิดขึน้ หากขาด
การติดต่อกบัอีกฝ่ายหนึ่งผ่านสมารท์โฟน 

5) ใชง้านมากเกินไป ไม่สามารถคมุการใชง้านของตนเองได ้โดยผูใ้ชอ้าจรูส้ึกว่า
ตอ้งใชง้านตลอดเวลา มีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถเลิกใชง้านสมารท์โฟนได ้

6) ใชง้านนานขึน้เรื่อย ๆ ผูใ้ชไ้ม่สามารถหยุด หรือควบคุมการใชง้านสมารท์โฟน
ได้ และใช้งานนานมากขึ ้น เรื่อย ๆ เช่น จากเดิมใช้งานสมาร์ทโฟน 4 ชั่ วโมงในหนึ่งวัน  
จะเพิ่มขึน้เป็นใชง้านสมารท์โฟน 5-6 ชั่วโมงในหนึ่งวนั 

และในภายหลงัไดม้ีการน าแบบประเมิน SAS-SV (Smartphone Addiction Scale-
Short version) ของ Asst. Prof. Dr. Min Kwon และคณะ มาแปลเป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า  
การพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนฉบบัสัน้ ฉบบัภาษาไทย (สภุาวดี เจริญวานิช 
& รงัสิมนัต ์สนุทรไชยา, 2562, น. 25) เพื่อใชค้ดักรองพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของคนไทย 
โดยแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนฉบับสั้น (SAS-SV) โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษา  
อายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้
สมารท์โฟนทั้งหมด 10 ขอ้ โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้สมารท์โฟน 
ของตนเอง ขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะถูกใหค้ะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ (1 คือไม่เห็นดว้ยอย่างมาก ถึง 6 
คือเห็นดว้ยอย่างมาก) มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 6-60 คะแนน โดยมีจุดตัดของคะแนนแบ่งแยก
ตามเพศ คือ คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 31 คะแนนในเพศชาย หรือคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 
33 คะแนน ในเพศหญิง จะหมายถึงมีพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน  และแบบประเมินพฤติกรรม
การติดสมารท์โฟนฉบบัสัน้ 10 ขอ้ ที่แปลเป็นภาษาไทยฉบบันี ้มีความตรงเชิงโครงสรา้ง และความ



  19 

สอดคลอ้งภายในระดบัดีมาก มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.94 ใกลเ้คียงกับเครื่องมือตน้ฉบบั (0.91) 
และมีค่าความเชื่อมั่นไมต่  ่ากว่า 0.70 (สภุาวดี เจริญวานิช & รงัสิมนัต ์สนุทรไชยา, 2562, น. 28, 34) 

1.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมการตดิสมารท์โฟน 
ปทิตตา ทองเจือพงษ์ (ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559, น. 40) ท าการวิจัยเรื่องปัจจัย

และผลกระทบของการเสพติดสมารท์โฟน ต่อประสิทธิภาพการท างาน โรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช ้
งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลนท์ี่พัฒนาจากงานวิจัย
ในอดตีจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า การแสดงออกถึงตัวตน 
อิทธิพลทางสังคม อัตราการใชง้าน ความ หลากหลายในการใชง้าน ความพึงพอใจตนเอง ส่งผล
ทางบวกต่อการเสพติดสมารทโ์ฟน และการเสพติดสมารทโ์ฟนส่งผล ทางลบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานและส่งผลทางบวกต่อโรคกลัวไม่มีสมารท์โฟน ใช้ความขัดแย้งกับผู ้อ่ืน ท าให้ผู ้ใช้ 
สมารทโ์ฟนไดท้ราบถึงปัจจยัและผลกระทบต่าง ๆ อีกทั้งองคก์ร หรือบุคคลใกลช้ิดควรตระหนกัถึง
ปัจจยัและผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี ้

ชนัดดา เพ็ชรประยูร และคณะ (ชนัดดา เพ็ชรประยูร และคณะ, 2560, น. 236)  
ท าการพัฒ นาแบบวัดก ารติ ดสมาร์ท โฟน  กลุ่ มตัวอย่ าง  คื อ  นั ก ศึ กษาปริญ ญ าตรี 
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 986 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดการติดสมารท์โฟน จ านวน 30 ข้อ  
มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.94 ผลการศึกษาโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดับ
สอง พบว่า การติดสมารท์โฟนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คื อ การให้ความส าคัญ การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์การสญูเสียการควบคมุ การเลิกหรือหยุดใช ้การขดัแยง้ และการกลบัคืน
สู่สภาพเดิม และไดแ้บบวดัจานวน 24 ขอ้ มีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน และมีความเชื่อมั่นในการวัด
ตวัแปรแฝงในระดบัที่เชื่อถือได ้และมีค่าความเชื่อมั่นในการวดัตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง 0.79 - 0.93 

ชนัดดา เพ็ชรประยูร (ชนัดดา เพ็ชรประยูร, 2560, น. 77) ท าการศึกษาแบบจ าลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธเ์ชิงสาเหตกุารติดสมารท์โฟนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบแบบจ าลองโครงสร้าง
ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุการติดสมารท์โฟนระหว่างกลุ่มนักศึกษาเพศชายและกลุ่มนักศึกษาเพศ
หญิง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 986 คน แบ่งเป็นนักศึกษา
ชาย 421 คน และนักศึกษาหญิง 565 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์
เชิงสาเหตกุารติดสมารท์โฟนของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานครที่ปรบัแกม้ีความสอดคลอ้งกลมกลนื
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการติดสมารท์โฟน  



  20 

ของนักศึกษาในกรุงเทพฯ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาเพศชายและกลุ่มนักศึกษาเพศหญิงมีรูปแบบ
ความสมัพนัธท์ี่มีลกัษณะไม่แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม 

สภุาวดี เจริญวานิช และรงัสิมนัต ์สนุทรไชยา (สภุาวดี เจริญวานิช & รงัสิมนัต ์สนุทร
ไชยา, 2562, น. 25) ท าการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนฉบับสั้น ฉบับ
ภาษาไทย (SAS-SV-TH) เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน จ านวน 
10 ขอ้ มีตวัเลือกเป็นคะแนนระหว่าง 1-6 (1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่างมากถึง 6 คือ เห็นดว้ยอย่างมาก) 
ด าเนินการแปลแบบประเมินเป็นภาษาไทยโดยผูวิ้จัย ตรวจสอบความหมาย และแปลกลับเป็น
ภาษาอังกฤษ และปรบัปรุงก่อนท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง (content validity) และน าไปวัด
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นภาพรวมมีค่า 0.94 และรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.76-0.97  

Kwon M. et al. (Kwon M & et al, 2013, p. p. 1) ท าการพัฒ นาแบบประเมิน
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ฉบับสั้น (Smartphone Addiction Scale: SAS-SV) โดยมีข้อ
ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ เพื่อใชใ้นการประเมินพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และไดท้ าการหาค่า 
cut-off point ของเครื่องมือโดยแบ่งแยกตามลกัษณะเพศ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.967 

Kim D. et al.(Kim D et al., 2014, p. p. 1) ท า ก า รพั ฒ น าแ บ บ วั ด ก า รติ ด 
สมารท์โฟน (SAPS) และพิจารณาความสมัพนัธข์องการติดสมารท์โฟนกับอินเทอรเ์น็ต พบว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.88 และพบว่า การติดสมารท์โฟนมีความสมัพนัธก์บัอินเทอรเ์น็ต (r=.49) 

Jung-Yeon Mok et al.(Jung-Yeon Mok & et al, 2014, p. p. 817) ท าก ารวิจั ย
เรื่องการวิเคราะห์ระดับแฝงในการติด อินเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟนในนักศึกษา งานวิจัยนี ้มี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อจ าแนกกลุ่มของผูใ้ชส้มารท์โฟน และอินเทอรเ์น็ตตามระดบัความรุนแรงของการ
ติด 2) ตรวจสอบความแตกต่างของกลุ่มจ าแนกตามลักษณะทางเพศและลักษณะทางจิตสังคม 
ผลการวิจยัพบว่า เพศชายและเพศหญิงติดอินเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟนแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 โดยเฉพาะในดา้นของการใชง้านอินเทอรเ์น็ตผูช้ายมีพฤติกรรมการติดมากกว่าเพศ
หญิง ในกลุ่มย่อยการติดอินเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟน เพศที่แตกต่างกนัมีรูปแบบที่ชดัเจน ส าหรบั
โมเดลสามระดับตามระดับความน่าจะเป็นของการติดอินเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟน แนวโน้ม
ส าหรบัปัจจยัทางจิตสงัคมพบว่าเพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความวิตกกงัวล และลกัษณะบุคลิกภาพ
ที่เป็นโรคทางจิตเวชเพิ่มขึน้ตามระดบัความรุนแรงของการเสพติด  

Bernro ider. et al, (Bernroider & et al, 2014) ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการ
ติดสมารท์โฟนต่อการใชส้มารท์โฟน งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจผลกระทบดา้นลบที่อาจ
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เกิดขึน้จากการติดสมารท์โฟนที่มีต่อความเชื่อ และนยัยะของการใชเ้ทคโนโลยี โดยใชก้ารส ารวจ
เชิงปริมาณที่เชื่อมโยงการติดสมารท์โฟนกับการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า การ
ตอบสนอง PLS-SEM จ านวน 296 ค าตอบอา้งว่าความเชื่อนั้นสูงเกินจริง จากการติดสมารท์โฟน
ในแง่ที่เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัย การรบัรู้ประโยชน์ ความเพลิดเพลิน และพฤติกรรมการใช้
สมารท์โฟนของบุคคล 

Severin H. et al, (Severin H & et al, 2015, p. p. 299) ท าการวิจัย เรื่องการใช้
สมารท์โฟนและการติดสมารท์โฟนในเยาวชน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจตัวชี ้วัดการใช้สมารท์โฟน การติดสมารท์โฟน และความสัมพันธ์กับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร ์และพฤติกรรมสขุภาพในวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนติดสมารท์โฟน 256 คน 
(16.9%) จากนักเรียน 1,519 คน ระยะเวลาที่ใชส้มารท์โฟนนานมากขึน้ในแต่ละวนั และเครือข่าย
สังคมออนไลนเ์ป็นฟังก์ชั่นของสมารท์โฟนที่มีผลท าใหเ้ยาวชนติดสมารท์โฟนมากที่สุด การติด
สมารท์โฟนนัน้แพร่หลายมากในวยัรุ่นที่อายุนอ้ยกว่า (15–16 ปี) เมื่อเทียบกบัผูใ้หญ่ (19 ปีขึน้ไป) 
ส่งผลใหม้ีการออกก าลงักายลดลง ส่วนการดื่มแอลกอฮอลแ์ละบุหรี่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการติดสมารท์โฟน 

Suliman S. Aljomaa. et al (Suliman S. Aljomaa & et al, 2016, p. p. 155) ท า
การวิจยัเรื่องการติดสมารท์โฟนกบันกัศึกษามหาวิทยาลยั ในแง่ของตวัแปรบางอย่าง งานวิจยันีม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความถี่และดัชนีการเสพติดสมารท์โฟนในกลุ่มมหาวิทยาลยั King Saud 
และตรวจสอบความแตกต่างในการติดสมารท์โฟนตามเพศ สถานะทางสังคม ระดับการศึกษา 
รายไดต้่อเดือนและชั่วโมงการใชง้านรายวัน ผลการวิจัยพบว่า รอ้ยละการติดสมารท์โฟนเท่ากับ 
48% ล าดบัของดชันีการติดสมารท์โฟนมีดงันี:้ การใชส้มารท์โฟนมากเกินไป มิติดา้นเทคโนโลยีมิติ
ดา้นจิตวิทยาสังคม ความลุ่มหลงกบัสมารท์โฟน และมิติดา้นสุขภาพ ตัวแปรเพศมีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมิติรายไดต้่อเดือนกับมิติทางสุขภาพแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ 

Shailesh Rai และคณะ, (Shailesh Rai & et al, 2016, p. p. 758) ท าการวิจัยเรื่อง
การศึกษาแบบภาคตดัขวาง เพื่อประเมินผลกระทบของการใชส้มารท์โฟนมากเกินไปกบันกัศึกษา
วิทยาลยัวิชาชีพ งานวิจยันีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจรูปแบบการใชโ้ทรศพัทม์ือถือในหมู่นักศึกษา
วิทยาลยัวิชาชีพในอินดอรป์ระเทศอินเดียเพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดโทรศพัทม์ือถือ ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาใชส้มารท์โฟนประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน และส่วนใหญ่ใชส้  าหรบัการสื่อสารและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สมารท์โฟนที่บ้าน เมื่อไม่ไดใ้ช้สมารท์โฟนรู้สึก
หงุดหงิด จากการแจง้เตือนสมารท์โฟนบอ่ยครัง้ และโกรธเมื่อมีคนมาขดัจงัหวะขณะใชส้มารท์โฟน 
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Sahin Gokçearslan. et al, (Sahin Gokçearslan, Filiz Kus kaya Mumcu, Tülin 
Has laman, & Yasemin Demiraslan Çevik, 2016, p. p. 639) ท า ก า ร วิ จั ย เรื่ อ ง ก า รติ ด
แบบจ าลองการติดสมารท์โฟน: บทบาทของการใช้สมารท์โฟนการควบคุมตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเองโดยทั่ วไปและการใช้สื่อออนไลน์ในมหาวิทยาลัย งานวิจัยนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบบทบาทของการใชส้มารท์โฟนการควบคุมตนเอง ประสิทธิภาพของ
ตนเองโดยทั่วไป และการใชส้ื่อออนไลนใ์นการติดสมารท์โฟน ผลการวิจยัพบว่า ระยะเวลาของการ
ใชง้านมารท์โฟนและการใชส้ื่อออนไลน ์การติดสมารท์โฟน ไดร้บัผลกระทบในเชิงบวก ผลของการ
ควบคุมตนเองต่อการติดสมารท์โฟนนั้นเป็นเชิงลบ นอกจากนี ้การควบคุมตนเองและการรบัรู้
ความสามารถทั่วไปไม่มีผลต่อการใชส้ื่อออนไลน ์

Pratibha Khosla. et al (PratibhaKhosla & et al, 2017, p. p. 91) ท าการศึกษา
ระดับการติดสมาร์ทโฟนในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินระดับของ 
การเสพติดสมารท์โฟนในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 3 คน 
ใน 55 คน มีระดับการติดสมารท์โฟนในระดับรุนแรง และ 30 ใน 55 คน ติดสมารท์โฟนในระดับ
ปานกลาง และ 22 จาก 55 มีระดับระดับการติดสมารท์โฟนที่ไม่รุนแรง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การติดสมารท์โฟนในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่มีตวัแปรทางสังคม เช่น วุฒิการศึกษา อายุเริ่มตน้  
ในการใชส้มารท์โฟน อาชีพของผูป้กครอง พบว่า ไม่สมัพนัธก์นั 

Jocelyne Boumosleh & Doris Jaalouk (Jocelyne Boumosleh & Doris Jaalouk, 
2018, p. p. 48) ท าการวิจยัเรื่องการติดสมารท์โฟนในนกัศึกษามหาวิทยาลยัและความสมัพนัธก์บั
ผลการเรียน งานวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการติดสมารท์โฟนกบัการ
ควบคุมประสิทธิภาพการศึกษาของนักศึกษาส าหรบัตวัแปรที่อาจเกิดขึน้ ผลการวิจัยพบว่า 49% 
ใชส้มารท์โฟนอย่างนอ้ย 5 ชั่วโมงในระหว่างวัน การควบคมุผลกระทบที่ท าใหเ้กิดความสบัสนใน
แบบจ าลองความสัมพันธร์ะหว่างคะแนน SPAI ทัง้หมด และเกรดเฉล่ียไม่ถึงระดับนยัส าคัญทาง
สถิติ ขณะที่การดื่มแอลกอฮอล์ (OR = 2.10, p = 0.026) อายุที่ใช้สมารท์โฟนครัง้แรก (OR = 
1.20, p = 0.042) การใชส้มารท์โฟนส าหรบัวัตถุประสงคท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา (OR = 0.31, p 
= 0.000), คลาส (OR = 0.35 (สถานะสูงกว่านักเรียนปีที่สอง), p = 0.024) และคณะ (ORs 0.38 
และ 0.35 (วิศวกรรมและมนุษยศาสตร ์ตามล าดับเมื่อเทียบกับนักเรียนธุรกิจ) พบว่าเป็นตัว
ท านายอิสระของการรายงานเกรดเฉล่ียของ <3 
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Pamela Chaudhury, Hrudaya Kumar Tripath (Pamela Chaudhury & Hrudaya 
Kumar Tripath, 2018, p. p. 50) ท าการศึกษาผลกระทบของการติดสมารท์โฟนต่อผลการเรียน 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของการติดอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน  
2) เพื่อก าหนดผลการศึกษาล่วงหน้าจากการเสพติดสมารท์โฟนโดยใช้เทคนิคการขุดข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาประมาณ 75% มีการเขา้ถึงการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต 3G และ 4G  
บนสมารท์โฟนของพวกเขา และมีเพียง 21% ของนกัศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬากลางแจง้
อย่างสม ่าเสมอ เทคนิคการจ าแนกประเภทที่ใชเ้พื่อก าหนดผลการเรียนของนักศึกษาใหผ้ลการ
เรียนที่ดี ผลการเรียนแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ แย่ ปานกลาง และโดดเด่น โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน ระหว่างการติดสมารท์โฟนกับการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต  
(3G / 4G) พบว่ามีความสมัพนัธเ์ชิงบวก r = 0.291, N = 101 และ p = 0.0001 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นได ้3 ประเด็น ดงันี ้งานวิจยัที่
สรา้ง และพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน แบบวดัการติดสมารท์โฟน 
สรา้งขึน้ตามลักษณะการติดพฤติกรรมตามแนวคิดของบราวน ์(Brown, 1993 as cited in Walsh, 
2007) และลักษณะการติดเทคโนโลยีตามแนวคิดของกริฟฟิธส์ (Giffiths M.D., 2005, pp. pp. 
191-197) โดยมี จ าน วน  30 ข้อ  มี  6 องค์ป ระกอบคือ  การให้ความส าคัญ  (Salience)  
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ (Mood modification) การสูญเสียการควบคุม (Loss of control) 
การเลิกหรือหยุดใช ้(Withdrawal) การขดัแยง้ (Conflict) และการกลับคืนสู่สภาพเดิม (Relapse) 
แบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ และแบบประเมินพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ฉบับสั้น  (Smartphone Addiction Scale: SAS-SV) ใช้เกณฑ์ชี ้วัดการติดสารเสพติดของ  
DSM - IV โดยมีขอ้ค าถามทั้งหมด 10 ขอ้ โดยแบบวัดนีป้ระกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้ 
1) รบกวนชีวิตประจ าวนั 2) รูส้ึกดีเมื่อไดใ้ชง้าน 3) มีอาการผิดปกติเมื่อไม่ไดใ้ชง้าน 4) พึงพอใจกบั
ความสมัพนัธผ์่านโลกไซเบอร ์5) ใชง้านมากเกินไป 6) ใชง้านนานขึน้เรื่อย ๆ และในภายหลังไดม้ี
การน าแบบประเมิน  SAS-SV (Smartphone Addiction Scale-Short version) มาแปลเป็ น
ภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนฉบับสั้น ฉบับ
ภาษาไทย เพื่อใช้คัดกรองพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของคนไทย โดยแบบประเมิน
พฤติกรรมการติดสมารท์โฟนฉบับสั้น (SAS-SV) แบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ  
(Kim D et al., 2014, p. p. 1; Kwon M & et al, 2013, p. p. 1 ; ชนัดดา เพ็ชรประยูร & คณะ, 
2560, น. 236; สุภาวดี เจริญวานิช & รงัสิมันต ์สุนทรไชยา, 2562, น. 25) งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัย
การเสพติดสมารท์โฟนในลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่เป็นการศึกษาสภาพ หรือระดบัพฤติกรรมการ
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เสพติดสมารท์โฟน การส ารวจพฤติกรรมการใชส้มารท์โฟน รูปแบบการใชส้มารท์โฟน ที่ส่งผลต่อ
ผลการเรียน อีกทั้งยงัพบว่า เพศส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ในดา้นของการใชง้าน
เพศชายใชง้านมากว่าเพศหญิง และเพศที่แตกต่างกันมีระดับความวิตกกงัวลเพิ่มขึน้ตามความ
รุนแรงของการเสพติด อีกทัง้สาเหตกุารติดสมารท์โฟนของเพศหญิง และเพศชายมีความสมัพนัธ์มี
ลักษณะไม่แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม (Jocelyne Boumosleh & Doris Jaalouk, 2018, p. p. 48; 
Pamela Chaudhury & Hrudaya Kumar Tripath, 2018, p. p. 50; PratibhaKhosla & et al, 
2017, p. p. 91; Severin H & et al, 2015, p. p. 299; ธัญธัช วิภัติ ภูมิประเทศ , 2559, น. 49 ;  
ชีวรตัน ์ปราสาร และคณะ, 2559, น. 251; ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559, น. 40) และการศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสงัคม ของเบนดรูา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การก ากับ
ตนเอง ความเครียดในชีวิต และการแสดงออกถึงตัวตน ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ครอบครวั 
และเพื่อน ลกัษณะการใชส้มารท์โฟน ประกอบไปดว้ย อตัราการใชง้าน ความหลากหลายของการ
ใชง้าน และปัจจัยด้านพฤติกรรม ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคัญ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การ
สญูเสียการควบคุม การเลิกหรือหยุดใช ้ความขดัแยง้ และการกลบัสู่สภาพเดิม (Jung-Yeon Mok 
& et al, 2014, p. p. 817; Shailesh Rai & et al, 2016, p. p. 758; Suliman S. Aljomaa & et al, 
2016, p. p. 155; Bernroider & et al, 2014; Sahin Gokçearslan et al., 2016, p. p. 639;  
(ชนดัดา เพ็ชรประยูร & คณะ, 2560, น. 77; ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559) สรุปไดด้งันี ้

ตาราง 1 ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเสพติดสมารท์โฟน 

พฤติกรรม 
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ปัจจัยส่วนบุคคล       
- การเห็นคุณค่าในตนเอง  𝛽= .570** 𝛽= .275**  R2=.10  
- การก ากับตนเอง 𝛽= .01    R2= -.22  
- ความเครียดในชีวิต 𝛽= .13**      
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ตาราง 1 (ต่อ) 

พฤติกรรม 
การเสพติด 
สมารท์โฟน 
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- การแสดงออกถึงตวัตน  𝛽= .154**     
ปัจจัยสภาพแวดล้อม       
ครอบครวั  𝛽= .159** 𝛽= .367** 𝛽= .32***   
เพื่อน  𝛽= .159** 𝛽= .367**    

ลักษณะการใช้สมารท์โฟน       

- อตัราการใชง้าน  𝛽= .150** 𝛽= .087**  R2=.54 t = 2.767*  

- ความหลากหลายของการใชง้าน  𝛽= .132** 𝛽= .251**    

ปัจจัยด้านพฤติกรรม       

- การใหค้วามส าคญั 𝛽= .62      

- การเปล่ียนแปลงทางอารมณ ์ 𝛽= .35**      

- การสญูเสียการควบคุม 𝛽= .83**      

- การเลิกหรือหยุดใช ้ 𝛽= .79**      

- ความขดัแยง้ 𝛽= .70**      

- ความหลากหลายของการใชง้าน  𝛽= .132** 𝛽= .251**    

- การกลบัสู่สภาพเดิม 𝛽= .86**      

 
จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติด

สมารท์โฟน เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม ของเบนดรูา พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง การก ากับตนเอง ความเครียดในชีวิต และการแสดงออกถึง
ตวัตน ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ครอบครวั และเพื่อน ลักษณะการใชส้มารท์โฟน ประกอบไป
ดว้ย อัตราการใชง้าน ความหลากหลายของการใชง้าน และปัจจัยดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การให้
ความส าคัญ  การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การสูญ เสียการควบคุม การเลิกหรือหยุดใช ้  
ความขดัแยง้ และการกลบัสู่สภาพเดิม 
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ตอนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเสพตดิสมารท์โฟน 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 

ทฤษฎีนี ้เป็นทฤษฎที่ยอมรบักันอย่างแพร่หลาย ในการอธิบายกระบวนการเกิด
พฤติกรรม และการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ทฤษฎีนีเ้ดิมใชช้ื่อว่า ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social 
Learning Theory) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อทฤษฎีเพื่อความเหมาะสม เป็นทฤษฎีการเรียนรูท้าง
ปัญญาสังคมแทน ทฤษฎีนีถู้กพัฒนาขึน้จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตัวเองโดยอัลเบิรต์ แบนดูรา 
(Albert Bandura) นกัจิตวิทยาชาวแคนนาดา แบนดรูามีแนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกบัการเรียนรูว่้าเป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน เช่น ความคิด ความเชื่อ การรบัรู ้แรงจูงใจ อารมณ์ และ
เป้าหมาย ส่วนการได้มาขององค์ความรูใ้หม่ ๆ นั้น ให้ถือว่า การเรียนรูไ้ด้เกิดขึน้แล้ว โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการแสดงออก หากมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในแลว้ เขาย่อมแสดง
พฤติกรรมภายนอกออกมา เมื่อมีโอกาส (นนัทวรรณ รตัติวธัน,์ 2554, น. 49) 

ในการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ผูวิ้จัยไดใ้ชท้ฤษฎี
การเรียนรู้ ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ในการก าหนดขอบข่ายของปัจจัย 
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยแนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูท้างสังคมของ
แบนดูราที่เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดลอ้ม 
และปัจจัยส่วนบุคคล โดยร่วมกันในลักษณะที่ก าหนดซึ่งกนัและกัน (Reciprocal Determinism) 
(Bandura & McDonald, 1963 อา้งถึงใน อชัรา เอิบสขุสิริ, 2557, น. 86) ดงัภาพประกอบ 3 

 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหว่าง (P) บุคคล (B) พฤติกรรม และ (E) สิ่งแวดลอ้มที่มีอิทธิพล
ซึ่งกนัและกนั  

 

         Behavior 

 

 

 

 

       Person      Environment 
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จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคล (B) สภาพแวดลอ้ม (E) 
และปัจจัยส่วนบุคคล (P) ไดแ้ก่ ปัจจัยทางปัญญา และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู ้และการ
กระท า ปัจจยัทัง้สามปัจจัยนี ้แมว่้าจะท าหนา้ที่ก าหนดซึ่งกนัและกนั แต่ก็ไม่ไดก้ าหนดซึ่งกัน และ
กนัอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งบางปัจจยัอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกปัจจยัหนึ่ง และก็ไม่ไดเ้กิดขึน้ พรอ้ม ๆ 
กัน หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อการก าหนดปัจจัยอ่ืน ๆ  
(Bandura, 1989 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต (สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต, 2536) พฤติกรรม 
ที่เกิดขึน้อาจไม่คงอยู่เสมอไป เนื่องจากสิ่งแวดลอ้มเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งสิ่งแวดลอ้ม 
และพฤติกรรมต่างมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั (สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2549,  น. 48-49)  

ส าหรับความหมายของการเรียนรู ้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎีนี ้  
แบนดรูาใหค้วามหมายการเรียนรูไ้ม่แตกต่างไปจากความหมายของการเรียนรูข้องนกัจิตวิทยาคน
อ่ืน ๆ แต่การให้ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม แบนดูราตีความแตกต่าง  
จากที่นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม นิยมตีความ เนื่องจากนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมมองการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแง่ของการแสดงออก และ/หรือการกระท า กล่าวคือ บุคคลจะต้อง
แสดงออกในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจะเรียกว่า เกิดการเรียนรู ้แต่แนวคิดของแบดรูามองว่า
การเรียนรูไ้ม่จ าเป็นจะตอ้งพจิารณาในแง่ของการแสดงออกเพียงอย่างเดียว แต่การไดม้าซึ่งความรู้
ใหม่ ๆ (Acquired) ก็ถือว่า การเรียนรูเ้กิดขึน้แลว้ แมว่้าจะยังไม่มีการแสดงออกก็ตาม การเรียนรู้
ในทฤษฎีนีจ้ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายใน แมว่้าจะยังไม่มีการแสดงออก แบนดรูา
อธิบายว่ามนุษย์เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องแสดงออกในทุกอย่าง (สมโภชน์ เอ่ียม
สภุาษิต, 2536,  น. 48); (นนัทวรรณ รตัติวธัน,์ 2554, น. 49)  

ส าหรบัการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ผู้วิจัย ไดน้ า
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางปัญญาสังคมมาเป็นกรอบในการศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทางปัญญาสงัคม ไดอ้ธิบายสาเหตุ ของพฤติกรรมว่าเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม ซึ่งถือไดว่้าเป็นการวิเคราะห์ พฤติกรรมที่มุ่งศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจาก 
ปัจจยัภายในตวับุคคล และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม นอกจากนี ้ผูวิ้จยัยงัน าแนวคิดของนกัวิชาการคน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาร่วมในการอธิบายพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน ซึ่งไดแ้ก่ แนวคิดการถ่ายทอด
ทางสังคม ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ดังนั้นผูวิ้จัยจึง
ศึกษาตวัแปรเชิงเหตขุองพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ดงัต่อไปนี ้
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1) ตัวแปรที่ เป็นสาเหตุภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อม 
(Environment) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหต ุ
ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ดา้นครอบครวั กลุ่มเพื่อน และลกัษณะการใชส้มารท์โฟน  
มีดงัต่อไปนี ้สัมพันธภาพในครอบครวั, อิทธิพลของเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน, อัตราการใชง้าน 
และความหลากหลายของการใชง้าน 

2) ตวัแปรที่เป็นสาเหตภุายใน ซึ่งเป็นปัจจยัภายในส่วนบุคคล โดยจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งพบตัวแปรเชิงสาเหตุที่เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ส าหรบัรายละเอียดเกีย่วกบัแนวคดิ ตวัแปรเชงิสาเหต ุตลอดจนผลการวิจยัต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 

การถ่ายทอดทางสังคม จะน าเสนอดงัต่อไปนี ้
การถ่ายทอดทางสังคม หรือใช้ค  าเรียกอีกค าหนึ่งว่า การขัดเกลาทางสังคม  

เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดทศันคติ บุคลิกภาพ ความรู ้อดุมการณ ์ความคิด ของคนในสงัคม
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  โดยผ่านตวัแทนของสังคม เช่น สถานศึกษา ครอบครวั สื่อสารมวลชน  
กลุ่มเพื่อน สถานที่ท างาน และองคก์รทางสงัคมต่าง ๆ  ซึ่งการถ่ายทอดทางสงัคม มีนกัวิชาการให้
ความหมายของการถ่ายทอดทางสงัคม ไวด้งันี ้

Mercer and Merton (Mercer & Merton, 1958, p. p. 479) อธิบายว่า การขัด
เกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษยม์ีการเรียนรู ้และรบัวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อุปนิสัย บรรทัดฐานทางสังคม และคุณค่าของระบบสังคมที่ตนอยู่ไวเ้ป็นของตน และ
ยอมรบั รวมไปถึงท าตามกฎเกณฑข์องสงัคมในชีวิตประจ าวนัจนกลายเป็นนิสยั 

Secord and Backman (Secord & Backman, 1964, p. p. 526) ก ล่ า ว ว่ า  
การขดัเกลาทางสงัคมนีเ้ป็นกระบวนการที่กระท าต่อกนัระหว่างมนุยษ์ โดยที่พฤติกรรมของมนุษย์
จะตอ้งท าตามความคาดหวงัของกลุ่มหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามความมุ่งหวงัของผูใ้หญ่ 

วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง (วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง, 2553, น. 24) กล่าวว่า  
การถ่ายทอดทางสงัคม หรือที่ใชค้  าเรียกแตกตา่งกนัไปว่า การขดัเกลาทางสงัคม สงัคมประกิต หรือ
สงัคมกรณ์ เป็นกระบวนการ ที่บุคคลเรียนรูป้ทสัถานทางสังคม (Social norms) และค่านิยมทาง
สงัคม (Social value) 

สุพัตรา สุภาพ (สุพัตรา สุภาพ , 2546) กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็น
กระบวนการปลูกฝังบรรทัดฐานของกลุ่ม ใหเ้กิดขึน้ในตวัมนุษย ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้ซึ่งเป็นไปทัง้ทางตรง และทางออ้ม กล่าวคือ ทางตรง พบเห็นใน
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หมู่ครอบครวั โรงเรียน และวัด เป็นการเรียนรู้ อย่างแจ่มแจ้ง  และทางออ้ม เป็นการเลียนแบบ
พฤติกรรมมาปฏิบตัิ  

งามพิศ สตัยส์งวน (งามพิศ สตัยส์งวน, 2545, น. 29) กล่าวว่าการขัดเกลาทาง
สงัคม หมายถึง การเรียนรูว้ัฒนธรรมรวมไปถึงการพฒันาตนเอง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมัคม
และสมาชิกที่ดีของสงัคมตัง้แต่เกิดจนตาย และมีการถ่ายทอดประเพณีวฒันธรรมจากบรรพบุรุษ 

จากความหมายของการถ่ายทอดทางสงัคมขา้งตน้ สรุปไดว่้า การถ่ายทอดทางสงัคม 
หรืออาจใชค้  าเรียกอ่ืนเช่น การขดัเกลาทางสงัคม สงัคมกรณ ์สงัคมประกิต เป็นตน้ ถึงแมค้  าเรียก
จะต่างกัน แต่ความหมายนั่นเหมือนกนั กล่าวคือ การขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู ้ความคิด ทศันคติ อดุมการณ์ บุคลิกภาพ วัฒนธรรมของคนในสงัคมจากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่านตัวแทนของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสถานศึกษา 
เพื่อที่จะปรบัตวั เรียนรู ้พฒันา และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

จุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดทางสังคม 
การถ่ายทอดทางสงัคม เริ่มตน้ตั้งแต่เกิดและด าเนินต่อไปตลอดชีวิตของบุคคล และ

มีผลต่อความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม แรงจูงใจ การควบคมุตนเอง การนบัถือตนเอง ศีลธรรม บทบาท
ทางเพศ วัฒนธรรม และพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งนี ้ การถ่ายทอดสังคมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการท าใหบุ้คคลสามารถเรียนรูร้ะเบียบแบบแผนในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตน และรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดี 
ในสงัคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ์ ความรูส้ึกนึกคิด มีความประพฤติ
ให้เหมาะสมกับวาระ และโอกาสต่าง ๆ (Berns, 2004, pp. 29,34; สุพัตรา สุภาพ, 2546,น. 37; 
วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง, 2553, น. 25-26) โดยเป้าหมายหลักของการถ่ายทอดทางสังคม 
มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) พฒันาการ การรบัรูเ้กี่ยวกบัตนเอง (Develop a Self-concept) ซึ่งเป็นการรบัรู้
เกี่ยวกบัตนเอง โดยผ่านประสบการณจ์ากการปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนในสงัคม น าไปสู่การเรียนรูใ้น
การแสดงพฤติกรรม 

2) ความสามารถในการก ากับตนเอง ควบคุมตนเอง (Enable Self-regulation)  
เป็นการควบคมุตนเองของบุคคลในดา้นอารมณ ์ความคิด และการกระท า 

3) การสรา้งพลังความส าเร็จ (Empower Achievement) โดยผูใ้หญ่ และเพื่อน
เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลส่งผลต่อแรงจูงใจ ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 



  30 

4) บทบาทสงัคมทีเ่หมาะสม (Acquire Appropriate Social Role) การกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม บุคคลตอ้งมีหนา้ทีใ่นสงัคมซึง่ขึน้อยู่กบับทบาทที่ไดร้บั เช่น เมื่อเป็นหวัหนา้ ตอ้ง
มีบทบาทในการเป็นผูน้  า เมื่อเป็นผูป้กครองตอ้งมีบทบาทในการอบรมเลีย้งดบูุตร 

5) ทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการ (Implement Development Skills) การพัฒนา
เกี่ยวกบัทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะทางดา้นการรูค้ิด ดา้นอารมณ ์และดา้นสงัคม 

ดงันั้นการถ่ายทอดทางสงัคมเป็นสิ่งที่ส  าคัญตลอดทุกช่วงของชีวิต ที่ช่วยใหบุ้คคล
สามารถเรียนรู้ระเบียบแบบแผน และการปฏิบัติตนในสังคม โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ ์
ความคิด และพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถกระท าตามบทบาทและหนา้ที่ของตนได้
อย่างดี (Berns. 2004: 34-42; วิไลลกัษณ ์ทองค าบรรจง. 2553: 25-26) 

ในการบริโภคขอ้มลูข่าวสารจากแหล่งข่าวต่าง ๆ หรือจากสื่อมวลชนในปัจจุบนั รวม
ไปถึงการใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนติดตามขอ้มลูข่าวสารออนไลน ์บุคคลควรไดร้บัการถ่ายทอดทาง
สงัคม เพื่อเรียนรู ้และปฏิบตัิต่อขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างเหมาะสม เนื่องจากการติดตามข่าวออนไลน์
อาจมีทั้งข่าวที่มีข้อมูลเป็นเท็จ และข่าวที่เกิดขึน้จริง ถ้าหากผู้รับสารไม่ใช้วิจารญาณในการ
ไตร่ตรอง คิดวิเคราะห ์แยกแยะ หรือปฏิบตัิกบัขอ้มลูข่าวสารอย่างถูกตอ้ง สมควร   

จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว่้า การถ่ายทอดทางสงัคมมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตายนั้น คือ สถาบันครอบครวั ซึ่งเป็นสถาบันแรก ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษย์ อีกทั้งกลุ่มเพื่อน และสถาบันการศึกษาก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากมนุษยต์้องออกจากสังคมครอบครวัไปสรา้งความสัมพันธ์กับผูอ่ื้นในสังคมเพื่อเรียนรู้
พฤติกรรม การปรับตัว และการเข้ากลุ่มสังคม ส่วนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ก็มี
ความส าคญัเมื่อมนุษยต์อ้งประกอบอาชีพเลีย้งตวัเอง  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัการบริโภคขอ้มูลข่าวสารจาก
สื่อ มีผลการวิจัยจ านวนมากที่พบว่าตวัแทนในการถ่ายทอดทางสงัคมที่ส  าคญั และมีอิทธิพลเป็น
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการบริโภคขอ้มูลข่าวสารจากสื่อมวลชน คือ ครอบครวั และกลุ่มเพื่อน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับดวงเดือน พันธุมมนาวิน และคณะ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน & คณะ, 2529, น. 17) 
กล่าวว่า ครอบครวัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชส้ื่อของเด็กทัง้ทางตรง และทางออ้ม โดยบุคคลใน
ครอบครวัอาจจะเป็นผู้สอนให้เด็กเรียนรูพ้ฤติกรรมเหล่านี ้ในขณะเดียวกันสภาพแวดลอ้ม บาง
ชนิดของครอบครวั ก็อาจผลักดันให้เด็กมีพฤติกรรมการใช้สื่อต่าง ๆ ซึ่งกล่าวไดว่้า ครอบครวัมี
อิทธิพลต่อการใชส้ื่อของเด็กวัยรุ่นได้ 6 ทาง คือ การใชส้ื่อของบิดามารดา ความขัดแยง้ภายใน
ครอบครัว การอบรมเลี ้ยงดูเด็ก การสื่อสารระหว่างบิดา มารดากับเด็ก การส่งเสริมการใช้
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สื่อมวลชนในอดีต และการควบคุมการรบัสื่อมวลชนในเด็ก และสอดคลอ้งกับที่พระธรรมปิฎกได้
กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกที่จ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคขอ้มูลข่าวสารเพื่อใหเ้ยาวชนสามารถบริโภค
ขอ้มูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ที่ เรียกว่า กัลยาณมิตร ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วย
คณุสมบตัิที่จะสั่งสอน แนะน า ชักจูง หรือเป็นตวัอย่างที่ดี เช่น บิดามารดา ครูอาจารย ์และเพื่อน 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, น. 621-623) 

ส าหรับในงานวิจัยเรื่องนี ้ ผูวิ้จัยสนใจศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัว 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชส้มารท์โฟนของเยาวชน Cheol Park and Ye Rang Park (Cheol Park & Ye 
Rang Park, 2014, p. p. 17) โดยศึกษารูปแบบการควบคุมการใช้สมารท์โฟนในครอบครัว  
การรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา และความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดาและ
มารดา ทั้งนี ้ในกลุ่มเพื่อน พบว่า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดทางสังคมทางออ้มโดยการ 
เป็นแบบอย่างในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร (วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง , 2553, น. 27) และ
การศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในกลุ่มเพื่อน ผูวิ้จัยสนใจศึกษาการไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อน  
ในการใชส้มารท์โฟน 

ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ผูวิ้จัยแบ่งปัจจัยตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1963) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (E) และ

ปัจจยัส่วนบุคคล (P) และพฤติกรรมของบุคคล (B) 
3.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

3.1.1 ปัจจัยด้านครอบครัว 

สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
การมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนัภายในครอบครวั เป็นปัจจยัที่เกือ้หนุนใหค้นในครอบครวั

มีความรกั ความผูกพนั มีความเขา้ใจกัน อภยัซึ่งกนัและกนั และช่วยเหลือเกือ้กูลกนั เมื่อยามตอ้ง
เผชิญปัญหาอุปสรรค ก่อให้เกิดเป็นครอบครัวอันอบอุ่น แต่สัมพันธภาพที่อ่อนแอ จะส่งผลให้
ครอบครวัขาดความอบอุ่น และมีการหย่ารา้งในอตัราที่สูงขึน้ (สาวิตรี ทยานศิลป์, 2554, น. 22) 
บิดามารดาถือเป็นบุคคลส าคญัที่สุดในการพฒันาบุคลิกภาพของลกู ความสัมพันธ์อันอบอุ่นจาก
บิดามารดาที่ลูกได้รับจะเป็นรากฐานส าคัญในการปรบัตัว และแบบแผนพฤติกรรมที่ดีงาม 
สมัพนัธภาพในครอบครวัเป็นเรื่องที่ส  าคญัมาก การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีอนาคตสามารถปรบัตวัได ้จะตอ้งไดร้บัสิ่งส าคัญอนัเป็นรากฐานอย่างเพียงพอ นั่นคือ ความ
รกั ความอบอุ่น และการเลีย้งด ูมีการศึกษา พบว่าความสมัพนัธภาพที่ดีในครอบครวั ช่วยใหเ้ด็กมี
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การปรบัตวัในสงัคมไดด้ี และมีสขุภาพจิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการปราศจากความวิตกกงัวลในดา้นต่าง ๆ 
และรูจ้กัใชวิ้ธีเผชิญปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม (วิไลลกัษณ ์ทองค าบรรจง, 2553, น. 37)  

ลักษณะของครอบครวัที่มีสัมพันธภาพที่ดี จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
ความอบอุ่น และความผูกพัน ดังนี ้ 1) การชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครัว 2) การมีเวลาอยู่
ร่วมกัน 3) ห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างแทจ้ริง 4) การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นการพูดคุย รบัรู ้
เรื่องราวกันแบบตรงไปตรงมาไม่ปกปิด 5) การมีศรทัธาต่อศาสนา และอย่างเต็มไปดว้ยความ
เลื่อมใส ทุกคนในครอบครวัมีการท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และ 6) ทุกคนในครอบรวัจะ
ร่วมกันต่อสูก้ับปัญหาใหก้ าลังใจซึ่งกนัและกนั และร่วมกนัคลี่คลายปัญหา (กิติพฒัน ์นนทปัทมะ
ดลุ, 2530, น. 5) 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน
ผลการวิจัยจ านวนมาก พบว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัเป็นตัวแปรที่ส  าคญัที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การติดสมารท์โฟน เนื่องจากครอบครวัในสงัคมไทยมีสมารท์โฟน เขา้ถึงสมารท์โฟนไดง้่ายมากขึน้  
ท าให้สมารท์โฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นเรื่องปกติ เด็กยุคนี ้จึงเข้าถึง
อปุกรณเ์หล่านีไ้ดง้่าย และสะดวก โดยเล่นสมารท์โฟนของพ่อและแม่หรือของตนเอง สาเหตทุี่เด็กติด
สมารท์โฟน อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 สาเหตหุลกั ดงันี ้

1) การหลั่งของสารโดปามีน (Dopamine) หลังจากที่เด็กท ากิจกรรมที่แปลก ๆ 
ใหม่ นั่นคือ การเล่นสมารท์โฟน สารโดปามีนจะท าหนา้ที่กระตุน้ใหเ้ด็กท าพฤติกรรมเดิม ๆ ซ  า้ ๆ  
ซึ่งท าให้เกิดวงจรการเล่นสมาร์ทโฟนจนติดเป็นพฤติกรรม เพราะเวลาเล่นสมาร์ทโฟน  
เด็กมีความรูส้ึกสนุก และพึงพอใจ เมื่อเด็กไม่ไดเ้ล่นสมารท์โฟนจะท าใหไ้ม่พอใจ หรือหงุดหงิด  

2) ผู ้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ หรือผู ้ปกครอง คือ ผู ้ที่ท าให้เด็กได้สัมผัสกับ 
สมารท์โฟนเป็นครัง้แรกผ่านการเล่นสมารท์โฟนของผูป้กครอง หลงัจากนั้นผูป้กครองอาจปล่อยให้
เด็กใชส้มารท์โฟนตามล าพงั หรือไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาการใชใ้นแต่ละวนั ท าใหเ้ด็กใชส้มารท์โฟน 
ติดต่อกันเป็นเวลาวันละหลาย ๆ ชั่ วโมง จนน าไปสู่พฤติกรรมติดสมารท์โฟน ทั้งนี ้ สาเหตุที่
ผูป้กครองปล่อยใหล้กูใชส้มารท์โฟนมาก มกัเกิดจากใหเ้ด็กเล่นสมารท์โฟน เพื่อใหเ้ด็กหยุดก่อกวน 
อยู่กบัที่ ผูป้กครองไม่มเีวลาใหเ้ด็ก จึงใหส้มารท์โฟนเป็นของเล่น แกเ้หงา และผูป้กครองไม่ทราบถึง
อนัตรายจากการเล่นสมารท์โฟนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง (ครูแสนดี, 2560) 

สัมพันธภาพในครอบครวัมีผูใ้ห้นิยามไวด้ังต่อไปนี้ อมราวดี ณ อุบล (อมราวดี ณ 
อุบล, 2544, น. 6) กล่าวว่า สัมพันธภาพในครอบครวั หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมภายใน
ครอบครวัที่ประกอบดว้ย พ่อแม่ และลูก ๆ ที่อาศัยอยู่ในครอบครวัเดียวกัน พรอ้มหนา้พรอ้มตา  
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มีความรกั ความเมตตา ความห่วงใย มีการดูแลเอาใจใส่ มีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครวั  
ซึ่งสามารถแบ่งออกได ้2 ลักษณะคือ 1) ครอบครวัที่สัมพันธภาพในครอบครวัที่ดี หมายถึง เด็ก
ไดร้ับความรักความอบอุ่นจากจากพ่อและแม่หรือผูป้กครอง และสมาชิกมีความสัมพันธ์กันดี 
บุคคลในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น 2) ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ดี 
หมายถึงเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ  และแม่ที่มีความทะเลาะเบาะแว้ง มี
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน เด็กกับผู ้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน เด็กกับสมาชิกใน
ครอบครวัมีความสัมพนัธ์ที่ไม่ดีต่อกนั และบุคคลในครอบครวัมีการทะเลาะวิวาทขัดแยง้กนั เป็น
ประจ าอยู่ตลอดเวลา  

งามตา วนินทานนท ์และคณะ (งามตา วนินทานนท ์และคณะ, 2545, น. 267-269) 
กล่าวว่า การรับรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา หมายถึง ปริมาณการรบัรูข้องบุคคล
เกี่ยวกบัความสัมพันธท์างที่ดี หรือความสมัพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างบิดามารดา หรือผูป้กครองในเรื่อง
ของการเห็นอก เห็นใจ การช่วยเหลือ การสนับสนุนกันในเรื่องของอารมณ์ และวัตถุสิ่งของ และ
ความขดัแยง้กนั ความห่างเหิน รวมไปถึงความไม่เขา้ใจกนัระหว่างบิดากบัมารดา และความหมาย
ของความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดามารดา หมายถึง ความสมัพนัธข์องตนเองกบับิดามารดา
ในดา้นการติดต่อกัน ความเขา้ใจกันการช่วยเหลือสนับสนุนกัน รวมทั้งความขัดแยง้ และการที่
บุคคลรูส้ึกว่าบิดามารดาไม่เขา้ใจตน 

ในงานวิจัยนี ้ไดศ้ึกษาสัมพันธภาพในครอบครวั ทั้งสัมพันธภาพระหว่างบิดา และ
มารดา และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน  และบิดามารดา โดยได้ให้ความหมายการรับรู้
ความสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดา ความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดามารดา ไวด้งันี ้

การรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดา หมายถึง การรบัรูข้องเยาวชนเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธท์ัง้ในดา้นที่ดี และ/หรือ ดา้นที่ไม่ดีระหว่างบิดามารดา การเห็นอก เห็นใจซึ่งกนัและ
กนั การช่วยเหลือ การสนบัสนุนกันทางดา้นอารมณ ์และดา้นวตัถุสิ่งของ ความห่างเหิน และความ
ขดัแยง้ตลอดจนความไม่เขา้ใจกนัระหว่างบิดากบัมารดา  

ความสัมพันธร์ะหว่างเยาวชนกับบิดามารดา หมายถึง การรบัรูข้องบุคคลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของตนกับบิดามารดาในด้านการติดต่อกัน ความเข้าใจกัน การช่วยเหลือ  
การสนบัสนุน การดแูลเอาใจใส่ รวมทัง้ความขดัแยง้ และการที่บุคคลรูส้ึกว่าบิดามารดาไม่เขา้ใจตน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนผลการวิจัย 

พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพติด  
สมาร์ท โฟน  Cheol Park & Ye Rang Park (Cheol Park & Ye Rang Park, 2014, p. p. 147)
ท าการศึกษา รูปแบบการเสพติดสมารท์โฟนในกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยศึกษารูปแบบการควบคุม  
การใช้สมารท์โฟนในครอบครวั การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนกับบิดา มารดา จากการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรม 
การเสพติดสมารท์โฟน มีดังนี ้ 1) รายได้ของครอบครัวส่งผลต่อปริมาณการใช้สมารท์โฟน 
เนื่องจากครอบครวัที่มีรายสงู จะมีอัตราการซือ้สมารท์โฟนใหลู้กใชม้ากกว่าครอบครวัที่มีรายได้
นอ้ย 2) ผูป้กครองที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไม่มีความรูเ้กี่ยวกบัพฤติกรรม
การติดสมารท์โฟนในเด็ก ท าใหไ้ม่จ ากัดเวลาในการเล่นสมารท์โฟน 3) ผูป้กครองที่มีพฤติกรรม
เสพติดสมารท์โฟน จะมีทศันคติเชิงบวกในการส่งเสริมใหเ้ด็กใชส้มารท์โฟน ส่งผลใหอ้ัตราการติด
สมารท์โฟนสงูขึน้ 4) เด็กที่พ่อแม่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ย และอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน เนื่องจากพ่อแม่ตอ้ง
ออกไปท างาน ไม่มีเวลาดแูลลกู จึงใหลู้กใชส้มารท์โฟนแก้เหงา ดว้ยสาเหตทุี่กล่าวมาขา้งตน้ท าให้
เด็กมีพฤติกรรมการติดสมารท์โฟนมากขึน้ 

Ling Lian et al. (Ling Lian et al., 2016, p. p. 92) ท าการศึกษา บทบาทของ
คุณธรรมและสไตล์การเลีย้งดูในการเสพติดมารท์โฟนในกลุ่มนักศึกษาจีน ผลการวิจัย พบว่า 
รูปแบบการอบรมเลีย้งดูเชิงลบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 

Hye-Jin Kim. et al. (Hye-Jin Kim & et al, 2 0 1 8 , p. p. 1 3 )  ท า ก า รศึ ก ษ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครวั การควบคุมตนเอง มิตรภาพที่ดีของวัยรุ่น 
ที่มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนในเกาหลีใต ้ผลการวิจัย พบว่า มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ส าหรบั
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน หลังจากการควบคุมตัวแปรที่อาจเกิดขึ ้นทั้งหมด นอกจากนี ้ 
เมื่อจ าแนกวัยรุ่นตามระดับการควบคุมตนเอง มิตรภาพที่ดีและความรุนแรงในครอบครวั พบว่า  
ผูท้ี่ควบคุมตนเองไดต้  ่า จะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น
บุคคลที่ปฏิเสธ หรือป้องกันมากเกินไป จะอ่อนไหวต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในภายหลัง และมี
แนวโนม้ที่จะหนัมาใชส้มารท์โฟนมากเกินไปเพื่อหาวิธีระบายอารมณ ์ 
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ดงันัน้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ดังนั้นผูวิ้จัยจึงคาดว่าสมัพันธภาพในครอบครวัเป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติด
สมารท์โฟน เนื่องจากสมารท์โฟนเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษยจ์นกลายเป็นเรื่อง
ปกติ เด็กในยุคนี ้จึงเขา้ถึงอุปกรณ์เหล่านีไ้ดอ้ย่างสะดวกจากการเล่นสมารท์โฟนของพ่อแม่หรือ
ของตนเอง ถ้าสัมพันธภาพในครอบครวัไม่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจกัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของ
ผูป้กครอง ถา้มีความสมัพนัธก์บันกัเรียนนอ้ยก็จะส่งผลใหน้กัเรียนติดสมารท์โฟนมากยิ่งขึน้ 
 

3.1.2 ปัจจัยด้านเพื่อน 
อิทธิพลของเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน  

กลุ่มเพื่อน ถือเป็นตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก โดยการถ่ายทอดทางสังคมของกลุ่มเพื่อนท าให้ได้มาซึ่งทักษะ ทัศนคติ และบทบาท 
ตลอดจนมีผลต่อการปรบัตวัในทุกช่วงของชีวิต (Berns, 2004) นอกจากนีก้ารถ่ายทอดทางสังคม
ในระหว่างเพื่อนร่วมวยั ยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 3 ประการโดย ประการที่หนึ่ง คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมก่อใหเ้กิดผลที่ส  าคัญต่อพัฒนาการและการสร้างอัตมโนทัศน์แห่งตน ประการที่สอง  
กลุ่มเพื่อนจะก่อใหเ้กิดการฝึกหดัทักษะในการสวมบทบาทของเด็ก และประการที่สามกลุ่มเพื่อน
สนิทวัยเดียวกันจะเป็นการเรียนรูบ้ทบาท และค่านิยมทางสังคม (Gecus, 1981 อา้งถึงใน วนัเพ็ญ 
พิศาลพงศ,์ 2540, น. 195) 

แบนดูรา (Bandura, 1963) ไดอ้ธิบายว่าการเรียนรูท้างสังคมจะเกิดขึน้กับ
บุคคลตลอดเวลา โดยเพื่อนเป็นแหล่งการเรียนรูท้างสังคมที่ส  าคัญของวยัรุ่น วัยรุ่นไดร้บัอิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนมากที่สุด วัยรุ่นที่มีเพื่อนที่ดี ก็จะมีแนวโนม้การเรียนรูข้องพฤติกรรมไปในทางที่ดี 
เช่น มีการรวมกลุ่มกับเพื่อนศึกษาคน้ควา้ ทบทวนต ารา ในทางตรงขา้มวัยรุ่นที่คบหาสมาคมกับ
กลุ่มเพื่อนที่ไม่ดี ก็มีแนวโน้มของการเรียนรูข้องพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดี ในการคบเพื่อนของ
วัยรุ่นไม่ว่าเป็นเพื่อนแบบใดก็จะเป็นสิ่งผลักดันให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรูใ้นการปรบัตัวให้เข้ากับ
สมาชิกของกลุ่ม  

วนัเพ็ญ พิศาลพงศ ์(วันเพ็ญ พิศาลพงศ,์ 2540, น. 195-196) กล่าวว่า เพื่อนมี
อิทธิพลต่อเด็ก โดยก่อใหเ้กิดการคลอ้ยตาม และการยอมรบัเอาค่านิยม ความเชื่อ และความสนใจ 
แต่อย่างไรก็ตาม แมว่้าการคบเพื่อนร่วมวยัจะเป็นพฤติกรรมทางสงัคมที่ส  าคญัยิ่งของวยัรุ่นแต่การ
คบเพื่ อนก็มี ทั้ งคุณ  และโทษ  โดย เพื่ อนอาจ เป็ นผู้ที่ คอยช่ วยชี ้แนะสิ่ งที่ มี ป ระโยชน ์  
แต่ในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจชักน าไปในทางเสื่อมถอยได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  สุพัตรา สุภาพ 
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(สพุัตรา สุภาพ, 2546, น. 42) กล่าวว่า เพื่อนเป็นผูท้ี่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น เพราะ
วยัรุ่นเป็นกลุ่มที่มีแนวโนม้ที่ตอ้งการอยู่ร่วมกับเพื่อน เพื่อนจะมีอิทธิพลทั้งในดา้นความคิด การ
แต่งกาย และการแสดงออก เพื่อใหเ้พื่อนยอมรบัเยาวชนมกัจะยึดเพื่อนเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
และเป็นการแสดงความเป็นพวกเดียวกนั  

ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมของเพื่อนกับ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยศึกษาการไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน โดย
ไดใ้หค้วามหมายการไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน หมายถึง การไดร้บั การชักจูง  
การเลียนแบบ และท าตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ทัง้ทางดา้นเนือ้หา และการท า
กิจกรรมบนสมารท์โฟน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
Walsh et al (Walsh P.Shari et al., 2007) ท าการศึ กษ า  อิท ธิพ ลท าง

จิตวิทยาของการใชสมารท์โฟนในกลุ่มเยาวชนออสเตรเลีย พบว่า อิทธิพลจากเพื่อนมีผลต่ออัตรา
การใชส้มารท์โฟน ในการรกัษาความสัมพันธ์ และปทิตตา ทองเจือพงษ์ (ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 
2559, น. 40) ท าการศึกษา ปัจจยัและผลกระทบของการเสพติดสมารท์โฟนต่อประสิทธิภาพการ
ท างานโรคกลัวไม่มีสมารท์โฟนใช้  พบว่า กลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการสื่อสารทาง
สมารท์โฟนเพื่อสร้างความสัมพันธ์มากขึ ้น นอกจากนั้นการใช้สมารท์โฟนยังเป็นการขยาย
เครือข่ายสังคมไดก้วา้งขึน้ เช่น ไดรู้จ้ักกบัเพื่อนเพิ่มขึน้จากชุมชนออนไลน ์(Online Community) 
เป็นตน้ โดยอิทธิพลทางสังคมผลกัดนัใหม้ีอตัราการใชส้มารท์โฟนมากขึน้เพื่อรกัษาความสมัพนัธ ์
สอดคลอ้งกับวาสนา ศิลางาม (วาสนา ศิลางาม, 2561, น. 193) ที่กล่าวว่าอิทธิพลทางสังคม 
(social influence) โดยปกติกลุ่มบุคคลจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบ  
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน ครอบครวั และอ่ืน ๆ ท าใหม้ีการติดต่อสื่อสารผ่านทางสมารท์โฟน เพื่อ
สรา้งความสมัพันธม์ากขึน้และยงัเป็นการขยายเครือข่ายสงัคมไดก้วา้งขึน้ นอกจากนี ้อิทธิพลทาง
สังคมยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้มีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนที่มากขึ ้น  ทั้งนี ้เพื่อรักษา
ความสมัพนัธเ์อาไว ้

จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยั ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ผูวิ้จยัจึงคาด
ว่าอิทธิพลของเพื่อนในการใช้สมารท์โฟนมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
เนื่องจากเมื่อนกัเรียนไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เนื่องจากนกัเรียนไดร้บัการชกัจงู และท าตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน 
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ทัง้ทางดา้นเนือ้หา และการท ากิจกรรมบนสมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ตอ้งการการยอมรบัในกลุ่มเพื่อน 

 
3.1.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมตามลักษณะการใช้สมารท์โฟน 

ทฤษฎีการแพร่กระจายของการใช้งาน (Use-Diffusion Theory) 
ทฤษฎีการแพร่กระจายของการใชง้าน เป็นแบบจ าลองที่เกี่ยวกบัอตัราการใช้

งาน และความหลากหลายของการใชง้าน กล่าวคือ ถ้ามีปริมาณการใชง้านโปรแกรมประยุกตท์ี่
หลากหลาย จะส่งผลใหอ้ัตราการใชง้านสูงขึน้ หรืออีกนยัหนึ่ง คือ อัตราการใชง้านส่งผลต่อความ
หลากหลายในการใช้งาน  (Shih & Venkatesh, 2004, p. p. 59; Theotokis. A & Doukidis. G, 
2009, p. p. 5) การแพร่ คือ การเพิ่มความเร็วหรือการเร่งใหเ้กิดขึน้ ในงานวิจัยในดา้นทฤษฎีการ
แพร่นัน้มีแบบจ าลองที่เกี่ยวขอ้ง 2 แบบจ าลอง ไดแ้ก่ แบบจ าลองการแพร่กระจายของการยอมรบั 
(Adoption-Diffusion; AD) หรือเรียกว่า AD Model โดยการศึกษาวิจยัทางดา้นการตลาด นกัวิจัย
จะสนใจการแพร่กระจายของผลิตภณัฑใ์หม่ ซึ่งเรียกการศึกษานีว่้า Adoption-Diffusion ซึ่งจะเนน้
ในเรื่องของ Adoption perspective และแบบจ าลองการแพร่กระจายของการใช้งาน (Use-
Diffusion; UD) หรือเรียกว่า UD Model (Dickerson & Gentry, 1983; Mahajan & Muller, 1979; 
Midgley & Dowling, 1978; Rogers, 1995 อา้งถึงใน Shih & Venkatesh, 2004, p. p. 59)  

Shih & Venkatesh (2004, p. 62) กล่าวว่า องค์ประกอบทางทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งส าหรบั UD Model จะค่อย ๆ พัฒนาจากลกัษณะธรรมชาติของการใชง้าน กล่าวคือ จะ
พิจารณาในส่วนของอตัราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน รวมไปถึงการพิจารณา
ในด้านการบูรณาการเทคโนโลยี (Technology integration) และการรบัรู้ถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยี  

ส าหรบัปัจจยัดา้นสมารท์โฟนของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ผูวิ้จยัน า
ทฤษฎีการแพร่กระจายของการใชง้าน (Use-Diffusion Theory) มาใชอ้ธิบายในดา้นของอตัราการ
ใช้งาน และความหลากหลายของการใช้งาน เนื่องจากโมเดลดังกล่าว พัฒนาจากลักษณะ
ธรรมชาติของการใชง้าน กล่าวคือ จะพิจารณาในส่วนของอตัราการใชง้าน และความหลากหลาย
ของการใชง้าน นอกจากนีโ้ทรศัพทส์มารท์โฟนยังเป็นอุปกรณ์ที่จ  าเป็นส าหรบัผูท้ี่เสพติดสื่อสังคม
ออนไลน์ เกมออนไลน ์การสนทนาออนไลน์ หรือการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์ โดย
ผูใ้ชง้านจะใชง้านผ่านโปรแกรมประยุกต ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะแตกต่างกัน
ตามรูปแบบการใชง้าน และความตอ้งการของผูใ้ช ้และในปัจจุบันมีโปรแกรมประยุกต์ออกมา
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มากมาย ส่งผลใหอ้ตัราการใชโ้ทรศัพทส์มารท์โฟนสงูขึน้ โดยผูวิ้จยัไดใ้หค้วามหมายของอตัราการ
ใชง้าน และความหลากหลายในการใชง้านไวด้งันี ้

อตัราการใชง้าน หมายถึง ปริมาณเวลาที่ใชส้มารท์โฟนระหว่างวนัที่ใชใ้นการส่ง 
และรบัขอ้ความ การแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารกนั หรือใชใ้นการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ บนสมารท์โฟน  

ความหลากหลายของการใชง้าน หมายถึง ปริมาณการเลือกใชโ้ปรแกรมประยุกต์
บนสมารท์โฟน เช่น ใชโ้ทรหาผูอ่ื้น ส่งและรบัขอ้ความ ส่งและรบัอีเมล ์ประชุมทางวิดีโอ แบ่งปัน
วิดีโอหรือภาพ ดหูนงั ฟังเพลง เล่นเกมส ์เป็นตน้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อตัราการใชง้านเป็นปริมาณเวลาที่ใชส้มารท์โฟนระหว่างวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะ

ใชเ้วลาในการส่งและรบัขอ้ความที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นประจ า อตัราการใชง้านนัน้เป็นส่วนส าคญั
ในการก าหนดความหลากหลายในการใช้งาน (Theotokis. A & Doukidis. G, 2009; Morrill et 
al., 2013) และความหลากหลาย ในการใช้งานเป็นปริมาณการเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
สมารท์โฟน เช่น ใช้โทรหาผูอ่ื้น ส่ง และรบัข้อความ ส่ง และรับอีเมล์ ประชุมทางวิดีโอ เป็นต้น 
ความหลากหลายในการใช้งานจะเป็นตัวผลักดันให้มีการใช้งานมากกว่าเดิม (Lepp et al, 
2014) สอดคลอ้งกับวาสนา ศิลางาม (วาสนา ศิลางาม, 2561, น. 196) พบว่า อัตราการใชง้าน 
(usage rate) เป็นระยะเวลาที่ผูใ้ช ้ๆ สมารท์โฟนใชใ้นการส่ง และรบัขอ้ความที่มีการแลกเปลี่ยน
เป็นประจ าระหว่างวัน ซึ่งอตัราการใชง้านนีเ้ป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความหลากหลายของการใชง้าน 
และความหลากหลายในการใชง้าน (variety of use) ในแต่ละวนัผูใ้ชส้มารท์โฟนจะมีการเลือกใช้
โปรแกรมประยุกตใ์นสมารท์โฟนจ านวนมาก เช่น ส่ง และรบัอีเมล ์ประชุมทางวิดีโอ ฟังเพลง ความ
หลากหลายในการใชง้าน ยงัเป็นตวัผลกัดนัใหม้ีการใชง้านสมารท์โฟนที่มากขึน้ 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ผูวิ้จยัจึงคาด
ว่าอิทธิพลของสมารท์โฟน ซึ่งประกอบไปดว้ยอตัราการใชง้านมีอิทธิพลทางลบต่อพฤตกิรรมการเสพ
ติดสมารท์โฟน และความหลากหลายของการใชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเสพติด  
สมารท์โฟน   เนื่องจาก อัตราการใช้งานนั้นเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดความหลากหลาย 
ในการใชง้าน 
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3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการประเมินตนเองตามความรูส้ึกของตน ว่า

ตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า มีความสามารถ มีความส าคัญ มีการประสบความส าเร็จ รวมทั้ง 
การยอมรบั การเห็นคุณค่าจากคนในสังคมที่มีต่อตนเอง ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง  
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคณุค่าในตนเอง ก็จะท าใหเ้กิดความรูส้ึกกบับุคคลอ่ืนในแง่
ดีดว้ย การเห็นคณุค่าในตนเอง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลักษณะ คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ตามขั้นพืน้ฐาน (Basic self-esteem) ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในช่วงชีวิตวัยเด็ก และเชื่อว่าจะ
เป็นการเห็นคณุค่าในตนเองที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีความส าคัญต่อการพฒันาการ
เห็นคณุค่าในตนเอง คือ บิดา มารดา และญาติพี่นอ้ง ส่วนการเห็นคณุค่าในตนเองที่เกิดจากหนา้ที่ 
(Functional self-esteem) เป็นความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองที่ พัฒนาต่อมาในระยะหลัง  
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม (วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง, 2553, น. 49) ทั้งนี ้
คูเปอร์สมิท  (Coopersmith, 1984, p.p. 4-5) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึ ง  
การประเมินคณุค่าของบุคคลที่มีต่อตนเอง โดยแสดงทศันคติของการยอมรบัและไม่ยอมรบัตนเอง 
และเป็นการบ่งชี ้ถึงความเชื่อที่บุคคลมีต่อตนเองในด้านการมีความสามารถ ความส าคัญ  
การประสบความส าเร็จ และการมีคุณค่า ซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถรบัรูไ้ดจ้ากค าพูด และพฤติกรรม
การแสดงออก โรเซนเบอรก์ (Rosenberg, 1979) ใหค้วามหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองไวว่้า 
หมายถึง การประเมินตนเองในดา้นบวก และลบ โดยการที่บุคคลหนึ่งมีการเห็นคณุค่าในตนเองสูง 
หมายถึง บุคคลเหล่านัน้ มีความเคารพและใหก้ารยอมรบัตนเอง คิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคณุค่า 
เข้าใจในข้อบกพร่องของตนเองและคาดหวังจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ ้น และชาส์ (Sasse, 1978) 
 ใหค้วามหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองไวว่้า เป็นความรูส้ึกของบุคคลว่าตนเองมีความส าคัญ 
และมีคุณค่า มีความตอ้งการไดร้ับความเชื่อถือ การยอมรบันับถือโดยไดร้บัการสนับสนุนหรือ
ยอมรบั นบั ถือจากผูอ่ื้นเพื่อที่จะไดเ้กิดความรูส้ึกภูมิใจ และนบัถือตนเอง 

พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนก็เช่นกัน การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยที่
ส  าคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน มีงานวิจัย พบว่า ผู ้ที่มีการเห็นคุณค่า 
ในตนเองต ่าจะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และในทางตรงกันขา้ม พบว่าผูท้ี่มีการเห็นคณุค่า
ในตนเองสงู จะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนอย่างเหมาะสม \ (Wang & et al, 2017, p. p. 714) 
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ส าหรับในงานวิจัยนี ้ได้ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดีที่มีต่อตนเอง รูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระท า 
สิ่งต่าง ๆ ใหป้ระสบผลส าเร็จ หรือเป็นการตดัสินคณุค่าของตนเองทัง้ทางดา้นบวก หรือลบ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า การเห็นคณุค่าในตนเอง

เป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
Sinead Pugh. et al (Sinead Pugh, 2017, p. p. 28) ท าการการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดสมารท์โฟน ความวิตกกงัวลทางสังคม ความนับถือตนเอง อายุ และ
เพศ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากผูท้ี่ เห็น
คณุค่าในตนเองต ่าจะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนสงู  

Kwang Soo Oh & Geum Sook Oh (Kwang Soo Oh & GeumSook Oh, 
2017, p. p. 14) ท าการศึกษา ผลของการติดสมารท์โฟนที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และการ
เอาใจใส่ในนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผู ้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต ่า จะมีพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟนสงู และผูท้ี่มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมาก จะมีความวิตกกงัวลที่สงู และระดับ
ความซึมเศรา้เพิ่มขึน้ และมีความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลลดลง 

ดงันั้นจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งผูวิ้จัยจึงคาดว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมเสพติดสมารท์โฟน การที่บุคคลมีความรู้สึกที่ดี 
ที่มีต่อตนเอง รูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระท าสิ่งต่าง ๆ จะมี
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนสงูกว่าผูท้ี่ไม่เห็นคณุค่าในตนเอง 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตกุารเกิดพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯเพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้กับขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ และเพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ระหว่างนักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิง และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 
เสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งและการหาคณุภาพเครื่องมือในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตัวอยา่ง 
การศึกษาในครัง้นี ้ผู ้วิจัยแบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบ
โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้กับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และปัจจัยเชิง
สาเหตทุี่มีอิทธิพลของพฤติกรรมการเสพตดิสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และเพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดัพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง 

1.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ในการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้ 
 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผูร้อบรู ้และรูล้ึกในประเด็นเกี่ยวกบัพฤติกรรม

การเสพติดสมารท์โฟน ซึ่งในที่นี ้คือ ผูท้ี่มีความรู ้ความเขา้ใจ เรื่อง จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย ์หรือ 
มีผลงานในดา้นจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ ไดแ้ก่ ประสบการณ์
สอน การเขียนต ารา การเขียนบทความ และ/หรือมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธเ์กี่ยวกบัการพฤติกรรมการเสพติดต่าง ๆ หรือเกี่ยวกบัจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย ์ทัง้นี ้
เพื่อหาประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในการเลือกผูเ้ชี่ยวชาญผูวิ้จยัใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 
4 คน  

 กลุ่มที่ 2 เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีการคดัเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) กลุ่มตัวอย่างเป็นผูท้ี่สะดวกในการให้ขอ้มูล 
จ านวน 9 คน เพื่อสัมภาษณ์ และใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อท าความเข้าใจลักษณะ  
ของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน น าขอ้คน้พบที่ไดม้าเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม และ
ก าหนดปัจจยัเชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน (Structured interview) ทัง้นีเ้นื่องจากมี
การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการสัมภาษณ ์ 
การสมัภาษณจ์ึงปรบัเป็นการใหต้อบแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เนื่องจาก
เป็นการป้องกนัการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19   

1.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 15 โรงเรียน 5 เขตพืน้ที่การศึกษา รวม
ทั้งสิ ้น 5,216 คน ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2563: 14) 
รายละเอียดดงัตาราง 2 

ตาราง 2 จ านวนประชากร จ าแนกตามเขต โรงเรียน และระดบัชัน้ 

ท่ี เขต ช่ือโรงเรียน ระดับช้ัน รวม 
ม.4 ม.5 ม.6 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 41 15 31 14 42 21 164 
รวม 56 45 63 

2 1 โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา 0 159 0 163 0 152 474 
รวม 159 163 152 

3 1 โรงเรียนเซนตห์ลยุสศึ์กษา 12 22 11 18 15 11 89 
รวม 34 29 26 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ท่ี เขต ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น รวม 

ม.4 ม.5 ม.6 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

4 2 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 15 22 18 16 15 25 111 
รวม 37 34 40 

5 2 โรงเรียนโยนออฟอารค์ 0 0 7 6 7 10 30 
รวม 0 13 17 

6 2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ์ 53 89 62 71 66 73 414 
รวม 142 133 139 

7 3 โรงเรียนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี 37 53 48 41 47 32 258 
รวม 90 89 79 

8 3 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห ์ 55 102 71 89 56 93 466 
รวม 157 160 149 

9 4 โรงเรียนพระวิสทุธิวงส ์ 47 61 29 45 37 49 268 
รวม 108 74 86 

10 4 โรงเรียนมาเรียลยั 79 140 80 125 62 114 600 
รวม 219 205 176 

11 4 โรงเรียนมารดานฤมล 46 83 30 68 36 71 334 
รวม 129 98 107 

12 4 โรงเรียนมาลาสวรรคพ์ิทยา 21 31 25 28 18 17 140 
รวม 52 53 35 

13 5 โรงเรียนนกับุญเปโตร 56 85 42 74 58 51 366 
รวม 141 116 109 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ท่ี เขต ช่ือโรงเรียน ระดับช้ัน รวม 
ม.4 ม.5 ม.6 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

14 5 โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์(ชาย) 229 13 190 21 198 22 673 
รวม 242 211 220 

15 5 โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์(หญิง) 0 136 0 112 0 131 379 
รวม 136 112 131 

16 5 โรงเรียนบอสโกพิทกัษ์ 65 43 41 43 50 49 291 
รวม 108 84 99 

17 5 โรงเรียนอนันาลยั 25 39 20 31 18 26 159 
รวม 64 51 44 

รวม 781 1093 705 965 725 947 5,216 
1,874 1,670 1,672 5,216 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ใชใ้นการวิเคราะหโ์มเดลสมการเชิงโครงสรา้ง พฤติกรรมการเสพติด

สมารท์โฟน ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 250 คน และมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ไดม้าโดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Stage sampling) ดงันี ้

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูวิ้จยัพิจารณาเสน้พารามิเตอรท์ี่ตอ้งการประมาณค่า โดยใช้
อตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่าง และจ านวนพารามิเตอร ์หรือตวัแปรควรจะเป็น 10 ต่อ 1 (Hair et 
al. 2010 : 662) ในการวิจัยครั้งนี ้มีจ านวนพารามิเตอรม์ีทั้งหมด 22 พารามิเตอร ์ดังนั้น กลุ่ม
ตวัอย่างจึงใชจ้ านวนอย่างนอ้ย 220 คน เพื่อใหม้ีปริมาณมากพอในการวิเคราะหข์อ้มลู ทัง้นีผู้วิ้จัย
ท าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลอง (Invariance tests) ระหว่างกลุ่มเพศชาย และ
เพศหญิงผูวิ้จัย จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 เท่า ผูวิ้จัยไดก้ าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มมีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 220 คน ดงันัน้นกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งรวมทัง้หมดมจี านวน 440 คน ทัง้นีเ้นื่องจากมีการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีขอ้จ ากัดในจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง  
สืบเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการใหส้ถานศึกษาในสงักดัและในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ
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ปิดเรียนดว้ยเหตพุิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) จึงท าใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นไปไดย้ากมากขึน้ นักเรียนเรียนออนไลนแ์ทนการเรียนในหอ้งเรียน 
การเก็บขอ้มลูจึงใชก้ารเก็บออนไลนโ์ดยใช ้Google form ในการเก็บขอ้มลู จึงไดจ้ านวนของผูต้อบ
แบบสอบถามมาเพียง 250 คน ทั้งนีผู้วิ้จยัจึงใชจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิเคราะหข์อ้มูลจ านวน 
250 คน และผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Simple 
Random sampling) ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 จ าแนกโรงเรียนออกเป็นเขตพืน้ที่การศึกษา โรงเรียนอัครสงัฑมณฑล
กรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิน้ 5 เขต โดยเขตที่ 1  
มีจ านวน 3 โรงเรียน เขตที่ 2 มีจ านวน 3 โรงเรียน เขตที่ 3 มีจ านวน 2 โรงเรียน เขตที่ 4 มีจ านวน 5 
โรงเรียน และเขตที่ 5 มีจ านวน 5 โรงเรียน 

ขั้นที่  2 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งผู ้วิจัย 
ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยการจับฉลากโรงเรียนอัครสังฑมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 5 เขต  
เขตละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 5 โรงเรียน ดังนี ้ 1) โรงเรียนกุหลาบวิทยา 2) โรงเรียนพระมารดา  
นิจจานุเคราะห ์3) โรงเรียนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี 4) โรงเรียนมาเรียลยั และ 5) โรงเรียนนกับุญเปโตร  

ขั้นที่ 3 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งผู ้วิจัยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยการจับฉลากหอ้งเรียน ตามระดับชั้น รวมทั้งสิน้ 15 ห้องเรียน  
ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิเคราะหโ์มเดลเชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน
จ าแนกตามโรงเรียนและระดบัชัน้เรยีน (n = 250) 

ท่ี ช่ือโรงเรียน ระดับช้ัน รวม 
ม.4 ม.5 ม.6 

1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 21 (1) 16 (2) 13 (1) 50 
2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ์ 22 (1) 16 (3) 12 (4) 50 
3 โรงเรียนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี 22 (1) 16 (2) 12 (1) 50 
4 โรงเรียนมาเรียลยั 21 (4) 16 (1) 13 (3) 50 
5 โรงเรียนนกับุญเปโตร 22 (3) 16 (2) 12 (1) 50 

รวม 108 80 62 250 
หมายเหตุ : ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) คือ ห้องเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แผนภาพแสดงล าดบัขัน้ตอนการก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงล าดบัขัน้ตอนการก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผูวิ้จยัแบ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมู ลเชิ งคุณภาพ ส่ วนที่  2 เครื่ องมื อที่ ใช้ เก็ บรวบรวมข้อมู ลเชิ งปริมาณ  ประกอบด้วย 
1)เครื่องมือที่ใชค้ัดกรองพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 2) เครื่องมือที่ใชว้ัดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน และ 3) เครื่องมือที่ใชว้ดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผูวิ้จัย

สรา้งขึน้ เพื่อสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างกวา้ง ๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

2.1.1 การสร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัยได้

ด  าเนินการสรา้งแบบสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบเพื่อหาคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ดงันี ้

ข้ันท่ี 2 ท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

ข้ันท่ี 3 ท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
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1) น าเนือ้หาสาระในประเด็นส าคัญ ๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร มา
ก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู ้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ อย่างมีอิสระ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟนของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2) น าแบบสัมภาษณ์ไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
พิจารณา และให้ค าปรึกษาแนะน าอีกครั้งหนึ่ง แลว้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า เพื่อให้
แบบสมัภาษณ ์มีความสมบูรณม์ากที่สดุ 

3) ผูวิ้จัยน า แบบสมัภาษณท์ี่สรา้งเสร็จแลว้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งของขอ้ความในประเด็นค าถามกับ
นิยามศัพท ์พรอ้มทั้งปรับปรุงภาษาเพื่อให้เหมาะสม โดยมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 

4) น าแบบสมัภาษณ์ที่ไดผ้่านกระบวนการตรวจสอบ ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 
ไปสมัภาษณ ์ผูเ้ชี่ยวชาญในขัน้ ตอนต่อไป 

2.1.2 แบบสัมภาษณ ์
    เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้

เพื่อสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างกวา้ง ๆ เกี่ยวกบัพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

แนวทางสัมภาษณ์สำหรับผูเ้ช่ียวชาญด้านพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 

 คำช้ีแจง กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามทัศนะของท่าน ในประเด็นต่อไปนี้ 

  (0) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุระหว่าง15-18 ปี) มีปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง เพราะเหตุใด 

  (00) ท่านคิดว่าผลกระทบของการเสพติดสมาร์ทโฟน มีอิทธิพลต่อตัวนักเรียน 

ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง 
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2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ ตอนดงันี ้

1) รวบรวมรายชื่อ/พิจารณาคณุสมบตัิ 
2) ผูวิ้จัยขอใหบ้ัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท าหนังสือ 

เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณ ์และเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
3) ติดต่อผูใ้หข้อ้มลู โดยจดหมายนดัหมายอย่างเป็นทางการ พรอ้มกบัส่ง

แนวทางการสมัภาษณก์่อน 2-3 สปัดาห ์และไปตามวนัและเวลาที่นดัหมายไว ้
4) ผูวิ้จัยน าแบบสัมภาษณ์ไปสมัภาษณ์ โดยติดต่อประสานงานกบัผู ้ให้

สมัภาษณด์ว้ยตนเอง พรอ้มทัง้นดัหมายวนั เวลา และสถานที่ในการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก  

2.1.4 การวิเคราะหข์้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ ์ 
ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา 

(content analysis) ส าหรบัข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อ
สรุปเรียบเรียงความคิดเห็น ความหมายต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ในแง่มมุต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

แนวทางสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน สำหรบันักเรียน 

 คำช้ีแจง กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียน

ตามทัศนะของนักเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 

  (0) ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันนักเรียนทำอะไร 

  (00) นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนวันละกี่ช่ัวโมง และใช้ทำอะไร 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

2.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน 

ลักษณะแบบวัด เครื่องมือที่ใช้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน ผูวิ้จยัสรา้งขอ้ค าถามตามองคป์ระกอบและพฤติกรรม ของตวัแปรปัจจยัดา้นครอบครวั 
ปัจจยัดา้นเพื่อน ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน และปัจจยัภายในส่วนบุคคล
เป็นแบบวัด เพื่อวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นข้อความเกี่ยวกับปัจจัยดา้นครอบครัว 
ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ปัจจัยพฤติกรรมตามลักษณะการใชง้านสมารท์โฟน และปัจจัยภายใน  
ส่วนบุคคล ตรงตามระดับความคิด/ความรูส้ึก/การปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติของนักเรียน และ  
ใหน้ักเรียนเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดบั ตัง้แตม่ากที่สดุ ถึง นอ้ยที่สดุ ไดข้อ้ค าถาม 41 ขอ้ แสดงในภาคผนวก ข 

2.2.2 การสร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการสร้าง และตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพ

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านครอบครวั ได้แก่  
การรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา และความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดาและ
มารดา ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ได้แก่ การได้รบัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ปัจจัย
พฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการใชง้าน และความหลากหลายของ
การใชง้าน และปัจจยัภายในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง 

1) ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบวัด จากเอกสาร แนวคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  

2) ก าหนดตวัชีว้ดัและนิยามศัพทเ์ฉพาะของปัจจัยดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ 
การรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา และความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดาและ
มารดา ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ได้แก่ การได้รบัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ปัจจัย
พฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการใชง้าน และความหลากหลายของ
การใชง้าน และปัจจัยภายในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การติดสมารท์โฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยน า ทฤษฎี แนวคิด มาแปลงเป็น
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นิยามเชิงปฏิบตัิการ (operational definition) และน านิยามปฏิบตัิการมาแยกใหเ้ห็นตวัชีว้ดัย่อย ๆ  
ส าหรบัน าไปตัง้เป็นขอ้ค าถามต่อไป 

3) สรา้งเครื่องมือวัดปัจจัยดา้นครอบครวั ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ปัจจัย
พฤติกรรมตามลักษณะการใชง้านสมารท์โฟน และปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ติดสมาร์ทโฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนด  
เพื่ อวัดปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่  การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดามารดา ปัจจยัดา้นกลุ่มเพื่อน ไดแ้ก่ การไดร้บัแบบอย่างจาก
เพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการใช้
งาน และความหลากหลายของการใช้งาน และปัจจัยภายในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

การสรา้งขอ้ค าถามตามองคป์ระกอบในการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย
ครัง้นี ้ผู ้วิจัยพิจารณาเครื่องมือจากเอกสาร ปัจจัยด้านครอบครวั ได้แก่ การรบัรูค้วามสัมพันธ์
ระหว่างบิดาและมารดา และความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา ผูวิ้จยัปรบัปรุงมาจาก
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน & คณะ, 2536) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
การเห็นคุณ ค่ าในตน เอง  ผู ้ วิจัยปรับป รุงมาจากของคูเปอร์สมิท  (Coopersmith, 1984)  
ฉบับที่ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Self-Esteem Inventory: CSEI) ที่แปลและเรียบเรียง 
โดยศิวะพร เทพภิบาล (ศิวะพร เทพภิบาล, 2546) ในส่วนของปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อน และปัจจัย 
ดา้นพฤติกรรมตามลักษณะการใชง้านสมารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการใชง้าน และความหลากหลาย
ของการใช้งานผูวิ้จัยสรา้งขึน้ตามองค์ประกอบและพฤติกรรม ของตัวแปรปัจจัยด้านครอบครวั 
ปัจจัยดา้นเพื่อน ปัจจัยพฤติกรรมตามลักษณะการใชง้านสมารท์โฟน ปัจจัยภายในส่วนบุคคล  
เป็นแบบวัด เพื่อวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นข้อความเกี่ยวกับปัจจัยดา้นครอบครัว 
ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ปัจจัยด้านสมารท์โฟน และปัจจัยส่วนบุคคล ตรงตามระดับความคิด/
ความรูส้ึก/การปฏิบตัิ การประพฤติปฏิบตัิของนกัเรียน และใหน้กัเรียนเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด ถึงน้อยที่สุด  
ไดข้อ้ค าถามจ านวน 50 ขอ้ 
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4) น าแบบวัดที่สร้างขึ ้นให้คณะกรรมการที่ควบคุมปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาที่ใชค้วามครอบคลุม และความสอดคลอ้งตามนิยาม
ของตัวแปร แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม  
ปริญญานิพนธ ์

5) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผูวิ้จยัน าแบบ
วดัที่สรา้งเสร็จแลว้ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใชภ้าษา และ
ความสอดคลอ้งของข้อความบ่งชีใ้นแบบวัดกับนิยามศัพทเ์ป็นรายขอ้ พรอ้มทั้งปรบัปรุงภาษา 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา น าคะแนนการพิจารณาแบบวดัจากผูเ้ชี่ยวชาญมาหาค่า
ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความบ่งชีใ้นแบบวัดกับนิยามศัพท ์ที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ์. 2547: 179) โดยมีความสอดคล้องของข้อค าถามปัจจัยด้านครอบครวั มีคะแนน  
อยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00 ปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ปัจจยัพฤติกรรม
ตามลักษณะการใชส้มารท์โฟนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00 และปัจจัยภายในส่วนบุคคลมี
คะแนนอยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00 ผู ้วิจัยท าการตัดขอ้ค าถามที่ไดค้ะแนน 0.33 ออกจากแบบวัด 
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ ในส่วนของแบบวดัพฤติกรรมการเสพ
ติดสมารท์โฟน คะแนนความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับนิยามศัพทเ์ฉพาะอยู่ระหว่าง 0.67 – 
1.00 ผูวิ้จัยและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบวัดไปทดสอบกับกลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น ในล าดบัต่อไป 

6) ตรวจสอบคุณภาพค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น น าแบบวัดไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกดัอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 60 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) หอ้งเรียนที่ไม่ไดเ้ป็นหอ้งเรียนกลุ่มตวัอย่าง ดงันี ้

1) น าขอ้มลูมาวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดั โดยการหา
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมจากข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด (Corrected 
item-total correlation) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient: 𝑟𝑋𝑌) (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2547: 165)  

2) น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ความสอดคล้องภายในโดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2547: 220)  
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3) คัดเลือกขอ้ค าถาม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกข้อค าถามเพื่อ
สร้างแบบวัด ดังนี ้ (1) โดยการเลือกข้อค าถาม จากพฤติกรรมที่ได้จากการสังเคราะห์  และ
สมัภาษณ์ ใหค้รบทุกพฤติกรรม อย่างนอ้ยพฤติกรรมละ 2 ขอ้ (2) คัดเลือกค่าอ านาจจ าแนกแบบ 
Corrected Item-Total Correlation ที่ มี ค่ าสู ง ที่ มี ค่ าอ านาจจ าแนกตั้ งแต่  .20 ขึ ้น ไป  และ  
(3) พิจารณาขอ้ค าถามที่ไม่ซ  า้กนั หรือความหมายใกลเ้คียงกนั 

7) เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ์ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

ตาราง 4 จ านวนขอ้ค าถามในแต่ละปัจจยั 

ปัจจัย ตัวแปร จำนวนข้อ
ก่อนหาค่า
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

จำนวนข้อ
หลังหาค่า
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

ด้านครอบครัว การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา  10 7 
ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา 12 10 

ด้านเพื่อน การได้รับแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้สมาร์ทโฟน 10 8 
ด้านสมาร์ทโฟน อัตราการใช้งาน 8 7 

ความหลากหลายในการใช้งาน 
ด้านส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง 10 9 

รวม 50 41 

3. ตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ วัดคุณลักษณะส่วนบุคคลของ

นักเรียน วัดปัจจัยด้านครอบครัว วัดปัจจัยด้านเพื่อน วัดปัจจัยภายในส่วนบุคคล และวัดปัจจัย 
ด้านพฤติกรรมตามลักษณะการใช้งานสมารท์โฟน โดยลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมีตัวเลือกให้
เลือกตอบ และข้อค าถามเป็นข้อความเกี่ยวข้อง และให้นักเรี ยนเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
ในลกัษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตัง้แต่มากที่สดุ ถึง นอ้ยที่สดุ ดงันี ้

ส่วนที่ 1 คณุลกัษณะส่วนบุคคลของนกัเรียน 
ส่วนที่ 2 แบบวัดปัจจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสมัพันธ์ระหว่างบิดาและ

มารดา และความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดามารดา 
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ส่วนที่  3 แบบวัดปัจจัยด้านเพื่อน ได้แก่ การได้รับแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้
สมารท์โฟน 

ส่วนที่ 4 แบบวดัปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการ
ใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน 

ส่วนที่ 5 แบบวดัปัจจยัภายในส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน 
แบบสอบถามตอนนี ้ผูวิ้จยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามเกี่ยวกบัรายละเอียดส่วนบุคคล

ของนักเรียน ซึ่งได้แก่ เพศ ระดับชั้น สถานภาพครอบครัว และพฤติกรรมการใช้สมารท์โฟน 
โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ ดงันี ้

1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

2. ระดบัชัน้ 
 มธัยมศึกษาปีที่ 4 
 มธัยมศึกษาปีที่ 5 
 มธัยมศึกษาปีที่ 6 

3. สถานภาพครอบครวั 
 บิดา-มารดาอยู่ดว้ยกนั 
 บิดา-มารดาหย่ารา้งกนั 
 บิดาเสียชีวิต 
 มารดาเสียชีวิต 
 บิดา-มารดา เสียชีวิต 

4. นกัเรียนใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนกี่ชั่วโมงในหนึ่งวนั 
 นอ้ยกว่า 3 ชั่วโมง/วนั 
 3 – 4 ชั่วโมง/วนั 
 มากกว่า 4 ชั่วโมง/วนั 
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ส่วนท่ี 2 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านครอบครัว 
ลักษณะแบบวัด แบบสอบถามฉบับนี ้ ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เพื่อวัดปัจจัยดา้นครอบครัว  

ซึ่งประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา และความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา โดยใช้แบบวัดซึ่งคัดมาจากแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน  
และคนอ่ืน ๆ (2536) ทั้งฉบับที่วัดการรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดา และมารดาจ านวน 10 ข้อ 
และฉบับที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างนกัเรียนและบิดามารดา จ านวน 17 ขอ้ ลักษณะของแบบวัด
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาก “มากที่สดุ” ถึง “นอ้ยที่สดุ” แสดงในภาคผนวก ข” 

วิธีการใหค้ะแนน ผูวิ้จยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี ้ส าหรบัขอ้ความทางบวก 
ค าตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง  
“ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดยค าตอบในช่อง “มากที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให ้4 คะแนน และค าตอบในช่อง “นอ้ยที่สดุ” ให ้5 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  
การรบัรูค้วามความสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดา 
1.00 – 1.80 หมายถึง รบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดาในระดบันอ้ยที่สดุ 
1.81 – 2.60 หมายถึง รบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดาในระดบันอ้ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง รบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดาในระดบัปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง รบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดาในระดบัมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง รบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดาในระดบัมากที่สดุ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดามารดา 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดาและมารดานอ้ยที่สดุ 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดาและมารดานอ้ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดาและมารดาปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดาและมารดามาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดาและมารดามากที่สดุ 
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดปัจจัยดา้นครอบครวั ผู ้วิจัยน าไปทดลองใช ้และ

น ามาตรวจสอบคุณภาพดว้ยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายใน มีค่าความเชื่อมั่น
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เท่ากับ .897 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .887- .909 เมื่อน าแบบวัดนีไ้ปเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจริง พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .902 และมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง .891- .906 

ตวัอย่าง แบบวดัการรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดา 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
(0) แม่ของฉันให้ก าลังใจพ่ออยู่

เสมอ 
     

(00) พ่อแม่ของฉันรกัใคร่กลม
เกลียวกันดี 

     

 
ตวัอย่าง แบบวดัความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดาและมารดา 

ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(0) ฉันรูสึ้กว่าพ่อแม่ไม่เขา้ใจฉัน      
(00) ฉันรูสึ้กว่าพ่อแม่เขา้ใจฉันดี      

ส่วนท่ี 3 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน 
ลักษณะแบบวัด แบบสอบถามฉบับนี ้ผูวิ้จัยสรา้งขึน้เพื่อวัดปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อน 

ไดแ้ก่ การไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ในลกัษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบัจาก “มากที่สดุ” ถึง “นอ้ยที่สดุ” จ านวน 8 ขอ้ แสดงในภาคผนวก ข 

วิธีการใหค้ะแนน ผูวิ้จยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี ้ส าหรบัขอ้ความทางบวก 
ค าตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง  
“ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดยค าตอบในช่อง “มากที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให ้4 คะแนน และค าตอบในช่อง “นอ้ยที่สดุ” ให ้5 คะแนน 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  
1.00 – 1.80 หมายถึง ไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟนนอ้ยที่สดุ 
1.81 – 2.60 หมายถึง ไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟนนอ้ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง ไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟนปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง ไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟนมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง ไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟนมากที่สดุ 

การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อน ผู ้วิจัยน าไปทดลองใช้ และ
น ามาตรวจสอบคุณภาพดว้ยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายใน มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .538 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .407- .604 เมื่อน าแบบวัดนีไ้ปเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจริง พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .840 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .847 - .863 

ตวัอย่าง แบบวดัการไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
(0) เพื่อนติดต่อส่ือสารกับฉันผ่าน

แอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟน 
     

(00) ฉันใชส้มารท์โฟนคน้ควา้
ความรู ้เพื่อท ารายงาน ตาม
อย่างที่เพื่อน ๆ ใชกั้น 

     

ส่วนท่ี 4 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานสมารท์โฟน 
ลกัษณะแบบวดั แบบสอบถามฉบบันี ้ผูวิ้จยัสรา้งขึน้เพื่อวดัปัจจยัดา้นลกัษณะการใช้

งานสมารท์โฟนไดแ้ก่ อัตราการใช้งาน ในลักษณะของแบตรวจสอบรายการ  (Checklist) และ
ความหลากหลายของการใช้งาน และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
จาก “เป็นประจ า” ถึง “นอ้ยที่สดุ”จ านวน 7 ขอ้ แสดงในภาคผนวก ข 

วิธีการใหค้ะแนน ผูวิ้จยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี ้ส าหรบัขอ้ความทางบวก 
ค าตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง  
“ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดยค าตอบในช่อง “มากที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให ้4 คะแนน และค าตอบในช่อง “นอ้ยที่สดุ” ให ้5 คะแนน 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  
1.00 – 1.80 หมายถึง มีอัตราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน

สมารท์โฟนนอ้ยที่สดุ 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีอัตราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน

สมารท์โฟนนอ้ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีอัตราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน

สมารท์โฟนปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีอัตราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน

สมารท์โฟนมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีอัตราการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน

สมารท์โฟนมากที่สดุ 
การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานสมาร์ทโฟน  

ผูวิ้จัยน าไปทดลองใช้ และน ามาตรวจสอบคุณภาพดว้ยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคลอ้ง
ภายใน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .880 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .840-.877 เมื่อน าแบบวดันี ้
ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .891 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .855- .886 

ตวัอย่าง แบบวดัอตัราการใชง้าน 
0. จำนวนเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวัน 

 1 ช่ัวโมงหรือน้อยกว่า/วัน  2-3 ช่ัวโมง/วัน  มากกว่า 4 ช่ัวโมง/วัน 
ตวัอย่าง แบบวดัความหลากหลายในการใชง้าน 

ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(0) ฉันลองใช้ฟังก์ชั่นการใช้งาน
แบบใหม่ ๆ ในสมารท์โฟน 

     

(00) ฉันใช้สมารท์โฟน เพราะมี
แอพพลิเคชั่นมากมาย ให้
เลือกใชง้าน 
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ส่วนท่ี 5 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยภายในส่วนบุคคล 
ลกัษณะแบบวดั แบบสอบถามฉบบันี ้ผูวิ้จยัสรา้งขึน้เพื่อวดัปัจจยัภายในส่วนบุคคล

ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเองผูวิ้จัยคัดเลือกขอ้ค าถาม มาจากแบบวัดการเห็นคณุค่าในตนเอง
ของ คูเปอรส์มิท (Coopersmith. 1967) ฉบับที่ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Self-Esteem 
Inventory: CSEI) ที่แปลและเรียบเรียงโดย ศิวะพร เทพภิบาล (2546) น ามาปรบัใช้จ านวน 9 ข้อ 
ลักษณะของแบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” แสดง 
ในภาคผนวก ข 

วิธีการใหค้ะแนน ผูวิ้จยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี ้ส าหรบัขอ้ความทางบวก 
ค าตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 5 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 4 คะแนน ค าตอบในช่อง  
“ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให้ 2 คะแนน และค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดยค าตอบในช่อง “มากที่สุด”  
ให้ 1 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ปานกลาง” ให้ 3 คะแนน 
ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให ้4 คะแนน และค าตอบในช่อง “นอ้ยที่สดุ” ให ้5 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นคณุค่าในตนเองนอ้ยที่สดุ 
1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นคณุค่าในตนเองนอ้ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นคณุค่าในตนเองปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นคณุค่าในตนเองมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นคณุค่าในตนเองมากที่สดุ 

การหาคณุภาพแบบวัด แบบวดัปัจจัยภายในส่วนบุคคล ผูวิ้จัยน าไปทดลองใช ้และ
น ามาตรวจสอบคุณภาพดว้ยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายใน มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .865 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .827-.863 เมื่อน าแบบวัดนี ้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจริง พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .856 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .815 - .857 

ตวัอย่าง แบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
(0) ฉันเป็นคนที่ใคร ๆ ก็อยาก

อยู่ใกล ้
     

(00) ฉันท าอะไรไม่ส าเร็จตามที่
ตัง้ใจ 

     



  59 

ตาราง 5 คณุภาพของเครื่องมือ ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น ของกลุ่มทดลองใชก้บักลุ่มจริง 

ตัวแปร ทดลองใช้ เก็บข้อมูลจริง 
ค่าความเช่ือม่ัน ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือม่ัน ค่าอ านาจจ าแนก 

- ปัจจยัดา้นครอบครวั .897 .887-.909 .902 .891-.906 
- ปัจจยัดา้นกลุ่มเพื่อน .538 .407-.604 .840 .847-.863 
- ปัจจยัตามลกัษณะการ
ใชง้าน 

.880 .840-.877 .891 .855-.886 

- ปัจจยัภายในส่วน
บุคคล 

.865 .827-.863 .856 .815-.857 

จากตาราง 5 พบว่า คุณภาพของเครื่องมือในกลุ่มทดลองใช้มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง  
.538-.897 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .407-.909 และเมื่อน าไปเก็บขอ้มลูจริงพบว่ามีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่าง .840-.902 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .815-.906 

2.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ลกัษณะแบบวดั เครื่องมือที่ใชว้ัดปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์

โฟน คือพฤติกรรมของนกัเรียนไม่สามารถควบคมุพฤติกรรมการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้และใช้
สมารท์โฟนในระยะเวลาทีย่าวนาน และไม่สามารถจ ากดัเวลาในการใชส้มารท์โฟนได ้ผูวิ้จยัสรา้งขอ้
ค าถามตามองคป์ระกอบและพฤติกรรม โดยบูรณาการลกัษณะการติดเทคโนโลยีตามแนวคิดของก
ริฟฟิธส์ (Griffiths. 2005) มาใช้ในการอธิบายถึงลักษณะการติดสมารท์โฟนในการวิจัยครั้งนี ้
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ คือ การใหค้วามส าคญั (Salience) การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์  (Mood modification) การใช้ที่ น านขึ ้น เรื่ อย  ๆ  (Tolerance) อาการของการเลิ ก 
(Withdrawal Symptoms) ความขดัแยง้ (Conflict) สญูเสียการควบคมุ (Loss  of Control) และการ
กลับคืนสู่สภาพเดิม (Relapse) มาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกับบริบทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เพื่อให้ครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการ จ านวน 7 ขอ้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั จาก “มากที่สดุ” ถึง “นอ้ยที่สดุ” แสดงในภาคผนวก ข 

วิธีการให้คะแนน ผูวิ้จัยก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ไวด้ังนี ้ ส  าหรบัข้อความ
ทางบวก ค าตอบในช่อง “มากที่สุด” ให ้5 คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให ้4 คะแนน ค าตอบใน
ช่อง “ปานกลาง” ให ้3 คะแนน ค าตอบในช่อง “นอ้ย” ให ้2 คะแนน ค าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  
ให ้1 คะแนน ส่วนขอ้ความทางลบใหค้ะแนนตรงกันขา้ม โดยค าตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 1 
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คะแนน ค าตอบในช่อง “มาก” ให ้2 คะแนน ค าตอบในช่อง “ปานกลาง” ให ้3 คะแนน ค าตอบใน
ช่อง “นอ้ย” ให ้4 คะแนน ค าตอบในช่อง “นอ้ยที่สดุ” ให ้5 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  
1.00 – 1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนนอ้ยที่สดุ 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนนอ้ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมากที่สดุ 

การหาคุณภาพแบบวัด แบบวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ผูวิ้จัยน าไป
ทดลองใชแ้ละน ามาตรวจสอบคณุภาพดว้ยการหาค่าความเชือ่มั่นแบบสอดคลอ้งภายใน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .860และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .824-.871 เมื่อน าแบบวดันีไ้ปเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจริง พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .843 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .803 - .858 

ตวัอย่าง แบบวดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
(0) ฉันต้องการใช้ สมาร์ท โฟน

ตลอดเวลา 
     

(00) ฉั น ไม่ มี สม า ธิ ใน ชั้ น เรี ย น 
ใน ข ณ ะ ที่ ท ำ งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมายหรือในขณ ะที่
ท ำ ง า น อ่ื น  ๆ  เ น่ื อ ง จ า ก
ต้องการใช้สมาร์ทโฟน 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั เพื่อเปรียบเทยีบจ านวนองคป์ระกอบของขอ้
ค าถาม ในแบบวดัพฤตกิรรมการเสพติดสมารท์โฟน 

ดัชนีความ
กลมกลืน 

เกณฑ์ท่ีใช้
พิจารณา 

แบบจำลองก่อน
ปรับ 

แปลผล แบบจำลองหลัง
ปรับ 

แปลผล 

χ2 ไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ 

95.77 
df = 14, p =0.00 

ไม่กลมกลืน 14.47 df = 10, 
p =0.15 

กลมกลืน 

χ2/df ไม่เกิน  5 6.84 ไม่กลมกลืน 1.45 กลมกลืน 

RMSEA น้อยกว่า .08 0.15 ไม่กลมกลืน 0.04 กลมกลืน 
SRMR น้อยกว่า .08 0.06 กลมกลืน 0.02 กลมกลืน 
NNFI มากกว่า .09 0.90 ไม่กลมกลืน 0.99 กลมกลืน 
CFI มากกว่า .09 0.94 กลมกลืน 1.00 กลมกลืน 

จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองพฤติกรรม 
การเสพติดสมารท์โฟน พบว่าแบบจ าลองยังไม่กลมกลืนดีผูวิ้จัยไดป้รบัแบบจ าลองโดยยอมใหค้วาม
คลาดเคลื่อนมีความสมัพนัธ์กนั หลงัจากปรบัแบบจ าลองพบว่า แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจักษ์  โดยค่าสถิติไคสแควร์ (χ2) เท่ากับ 14.47, df =10, p–value = 0.15; ค่า χ2/df = 1.45;  
ค่า RMSEA = 0.04; ค่า SRMR = 0.02; ค่า NNFI = 0.99 และ ค่า CFI = 1.00 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ 
ตามเกณฑท์ี่ใชใ้นการพิจารณาความสอดคลอ้งโดยรวมในบทที่ 3 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบจ าลองสอดคลอ้ง
กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานน า้หนักองค์ประกอบของพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟนอยู่ระหว่าง 0.71  ถึง 0.46 ดงัภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

2 = 14.47, df = 10, p-value = 0.15, RMSEA = 0.04 

ภาพประกอบ 4 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

การใหค้วามส าคญั 

การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ 

การใชง้านนานขึน้เร่ือยๆ 

อาการของการเลิก 

ความขัดแยง้ 

สูญเสียการควบคุม 

การกลบัคืนสู่สภาพเดิม 

พฤติกรรม
การเสพติด 
สมารท์โฟน 

0.63 

0.73 

0.70 

0.71 

0.71 

0.64 

0.60 
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2.2.2 การตรวจสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 
ส าหรบัการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความสมัพนัธ์ 

เชิงเสน้ตรง โดยใชก้ารตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship)  
ดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient), Bartlett's Test of Sphericity และ  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) ไดผ้ลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรผล ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่สงัเกตที่ศึกษา 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (p <.05)  n = 250 Bartlett’s test = 1004.49 , KMO = 0.74  

จากตาราง 7 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก โดยความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .01 จ านวน 19 คู่ และมีนัยส าคญัทางสถิติที่.05 จ านวน 1 คู่ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .081 ถึง 0.791 โดยตัวแปรการเปลี่ยนแปลงทางอารณม์ีความสมัพันธท์างบวกกบัตวัแปรการ
ใช้งานนานขึน้เรื่อย ๆ (r = 0.762, p<.01) รองลงมา คือ ตัวแปรสูญเสียการควบคุมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรการกลบัคืนสู่สภาพเดิม (r = 0.716, p<.01) และตวัแปรความขดัแยง้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรสูญเสียการควบคุม (r = 0.653, p<.01) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรสูงไม่เกิน 0.85 สอดคล้องกับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไคลน ์ 
(Kline, 2005:56) กล่าวว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรไม่ควรสงูเกิน 0.85 เนื่องจากจะท าให้
เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity)  ท าให้การประมาณค่าพารามิเตอรค์ลาดเคลื่อน  
และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหค์่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีน่  ามาศึกษา พบว่า ตวัแปรสงัเกตชุดนี ้
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรไม่เกิน 0.85 จึงสรุปไดว่้า ตัวแปรสังเกตชุดนีไ้ม่มีภาวะร่วม
เสน้ตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไปได ้

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1. การให้ความสำคัญ 1       
2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ .359* 1      
3. การใช้งานนานขึ้นเรื่อย ๆ .389* .791* 1     
4. อาการของการเลิก .402* .415* .381* 1    
5. ความขัดแย้ง .591* .490* .538* .207* 1   
6. สูญเสียการควบคุม .440* .431* .538* .154* .653* 1  
7. การกลับคืนสู่สภาพเดิม .324* .383* .539* .081 .458* .716* 1 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่มีต่อตวัแปรผล และค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์ชิงพหุยกก าลงัสองของตวัแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของแบบจ าลอง
ปรบัแก ้

 
ตัวแปรผล 

พฤติกรรมการเสพตดิสมารท์โฟน 
b SE t  

- การให้ความสัมพันธ ์ 0.58 0.06 10.04* 0.63 

- การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์ 0.63 0.05 12.00* 0.73 

- การใช้งานนานขึน้เร่ือย ๆ 0.66 0.06 11.55* 0.70 

- อาการของการเลิก 0.62 0.06 12.13* 0.71 

- ความขัดแย้ง 0.69 0.05 11.49* 0.71 

- สูญเสียการควบคุม 0.51 0.05 10.62* 0.64 

- การกลับคืนสูส่ภาพเดิม 0.53 0.06 9.72* 0.60 

R2 0.36 

* มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน พบว่า ปัจจัย
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ส่งผลต่อตัวแปรการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากที่สุด โดยพบว่า  
ตวัแปรการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที ่.05 รองลงมาคือ ตวัแปรอาการของการเลิกไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรงจาก
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ .05  และตัวแปรความขดัแยง้ไดร้บัอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงจากพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05  และเมื่อพิจารณา
ค่า R2 (R-Square) พบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนท านายตวัแปรเชิงผลไดร้อ้ยละ 36  

เมื่อพิจารณาตัวแปรพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน พบว่า มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 
ตัง้แต่ 0.59 ถึง 0.75 โดยตวัแปรที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบสงูที่สดุ ไดแ้ก่ อาการของการเลิก มีค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบเท่ากับ 0.75 รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.72 และความขัดแย้ง มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.70 และตัวแปรที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 
ต ่าที่สุด คือการกลับคืนสู่สภาพเดิม มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ 0.5 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการน าแบบวดัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 จ านวน 250 คน  
โดยผูวิ้จัยชีแ้จงและอธิบายวิธีการใชแ้บบวัดฯ แก่อาจารยป์ระจ าชั้นทุกคน เพื่อสรา้งความรู้

ความเขา้ใจที่ตรงกนั เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบวดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ในลกัษณะ
แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
250 คน ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้

5.1 ผูวิ้จยัขอใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท าหนงัสือถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ทัง้หมดที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวิจยั 

5.2 ผูวิ้จัยน าแบบวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยติดต่อประสานงานกับ
สถานศึกษาดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้นดัหมายวนั เวลา และสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

5. การวิเคราะหข์้อมลู 
ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ที่พฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตัวอย่างโดยใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถี่  
รอ้ยละ เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

2. การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยโดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean: �̅�)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness: Sk) ค่าความ
โด่ง (Kurtosis: Ku) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
productmoment correlation coefficient) เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสงัเกตและ
ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชิงสาเหต ุ

3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง 
ของเครื่องมือวดั และการวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุบบมีตวัแปรแฝง 
เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยใน
การวิเคราะห ์และตรวจสอบแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง เพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลืนนัน้ มีขัน้ตอนดงันี ้(นงลักษณ ์วิรชัชยั, 2542, น. 23-60); (Schumacker 
& Lomax, 2010, pp. 55-66) 
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3.1 การก าหนดขอ้มลูจ าเพาะของแบบจ าลอง (Model specification) เพื่อศึกษา
ว่าตวัแปรเชงิสาเหตใุดบา้งตวัใดบา้งที่ส่งผลตอ่การติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยผูวิ้จยัไดใ้ชรู้ปแบบการวิเคราะห์
แบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธ์เชิงสาเหต ุประกอบดว้ยตัวแปรสงัเกตและตัวแปรแฝง โดยมี
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของรูปแบบโครงสรา้งความสัมพันธว่์าความสัมพันธ์ตอ้งเป็นความสัมพันธ์ทาง
เดียว (Recursive model) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) และตัวแฝงภายใน 
(Endogenous variable) 

3.2 การระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของแบบจ าลอง (Model identification) ผูวิ้จยั
ใชเ้งื่อนไขกฎ t (t-rule) นั่นคือ จ านวนพารามิเตอรท์ี่ไม่ทราบค่าจะตอ้งนอ้ยกว่า หรือเท่ากบัจ านวน
สมาชิกในเมทริกซค์วามแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของกลุ่มตวัอย่าง และกฎความสมัพนัธท์างเดียว 
(recursivemodel) 

3.3 การประมาณค่าพารามิเตอรข์องแบบจ าลอง (Model estimation) ผูวิ้จัยใช้
การประเมินค่าโดยใชวิ้ธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายที่สดุ เนื่องจากมีความ 
คงเสน้คงวา มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากมาตรวดั 

4. การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลอง (Goodness-of-fit measure)  
เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจ าลองว่าสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผูวิ้จัยใชค้่าสถิติ 
ที่จะตรวจสอบ (Kline, 2005, pp. 137-145); (Hair & et al, 2010,pp. 666-669); (Schumacker 
& Lomax, 2010, p. p. 76) ดงันี ้

4.1 ค่าสถิติไค -สแควร(์Chi-square statistics: χ2) เป็นค่าสถิติที่ ใช้ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว่าฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ค่าสถิติไค-สแควรม์ีค่าต ่ามากหรือ
ยิ่งเขา้ใกลศ้นูยม์ากเท่าใดแสดงว่า ขอ้มลูแบบจ าลองลิสเรลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
แต่ค่าไค-สแควรเ์องก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของขนาดกลุ่มตวัอย่าง คือ เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่ค่าไค-สแควร ์ก็จะมีค่าสูง ส่งผลให้ค่าไค-สแควร ์มีนัยส าคัญได้ทั้งที่แบบจ าลองที่
ตรวจสอบมคีวามกลมกลืนกบัขอ้มลูในการพิจารณาความกลมกลืนของแบบจ าลองจึงควรพิจารณา
จากดัชนีความกลมกลืนหลาย ๆ ดัชนีร่วมกันส่วนค่าไค-สแควรส์ัมพัทธซ์ึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง
ค่าสถิติไค-สแควรก์บัจ านวนองศาอิสระ(χ2/df) ควรมีค่านอ้ยกว่า 3 หรือไม่เกิน 5 

4.2 ค่าดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของ
แบบจ าลองที่สร้างขึน้กับเมทริกซ์ความแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วมของประชากร ดังนั้น
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แบบจ าลองที่มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ค่ายิ่งเขา้ใกลศ้นูย ์แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใชไ้ด้ 
และถือว่าแบบจ าลองที่สรา้งขึน้สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 
0.08 

4.3 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Square Residual: SRMR) เป็นค่าเฉล่ียของส่วนที่เหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบ
ค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างกบัค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร ์
ถา้มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ดีมาก แต่อย่างไร
กต็ามค่าที่ใชไ้ดแ้ละถือว่าแบบจ าลองที่สรา้งขึน้สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์โดยทั่วไป
ไม่ควรเกิน 0.08 

4.4 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรบัค่าองศาอิสระของแบบจ าลองที่ทดสอบ  
(Non-Normed Fit Index: NNFI) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Tucker-Lewis Index: TLI ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ค่าที่ไดส้งูกว่า 0.90 ถือว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

4.5 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 
เป็นค่าดชันีที่มีจากฐานของค่าไค-สแควรท์ี่มีการแจกแจงแบบ Noncentrality มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1  
ยิ่งเขา้ใกล ้1 แสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนดีกว่าแบบจ าลองฐาน เกณฑท์ี่นิยมใชค้ือไม่ต ่า
กว่า 0.90 ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยจะใช้เกณฑ์ในการทดสอบความสอคดล้องกลมกลืนของ 
แบบจ าลองที่พฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ สรุปไดต้ามตาราง 9 

ตาราง 9 สรุปเกณฑท์ี่ใชใ้นการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจ าลอง (Kline. 2005: 
137-145; Hair et al. 2006: 666-669; Schumacker; & Lomax. 2010: 76) 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา 

ค่าไค-สแควร ์ (χ2) 
χ2/df 

RMSEA 
SRMR 
NNFI 
CFI 

ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>.05) 
นอ้ยกว่า 5 
นอ้ยกว่า .08 
นอ้ยกว่า .08 
มากกว่า .90 
มากกว่า .90 
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ในกรณีที่แบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ก็จะท าการปรบั
แบบจ าลองโดยพิจารณาจากดชันกีารปรบั (Modification indices: MI) ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล ร่วมกับการพิจารณาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ตามแนวคิดทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

5. การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลอง ( Invariance tests) โดย
เปรียบเทียบกลุ่มพหุเพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ และทดสอบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลี่ยระหว่างนักเรียนเพศชาย และเพศหญิง โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ มีขัน้ตอนดงันี ้(Bollen, 1989, pp. 355-369); (นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2542, น. 238-245) 

ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธเ์ชิงเหตุของ
นักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิง พิจารณาจากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนของ 
การทดสอบทุกกลุ่มเป็นภาพรวม ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนรวม(overall goodness of fit 
indices) จะไดม้าจากดชันีวดัระดับความกลมกลืนจากกลุ่มแต่ละกลุ่มรวมกนั ถา้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในตอนนี้ได้ค่าไค-สแควรร์วมไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือสัดส่วนของค่าไค -สแควรก์ับ 
ค่าองศาความอิสระดังกล่าวไม่เกิน 5.00 แสดงว่าแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการติดสมารท์โฟนสามารถใช้ไดก้ับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน 
สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ทัง้ในกลุ่มนกัเรียนชาย และนกัศึกษาหญิง นอกจากการพิจารณา
ตีความหมายจากค่าไค-สแควรร์วมแลว้ยงัมีค่าสถิติที่เป็นดัชนีวดัความกลมกลืนของโมเดลน ามา
พิจารณาร่วมดว้ย ซึ่งไดแ้ก่ RMSEA SRMR NNFI และ CFI ตามที่ไดส้รุปไวใ้นตาราง 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  68 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตกุารเกิดพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้กับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเพื่อศึกษาความ 
ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนักเรียน
เพศหญิงโดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของตวัแปร 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
ทัง้นีใ้นการน าเสนอขอ้มลูเพื่อความเขา้ใจตรงกนั ผูวิ้จยัขอน าเสนอสญัลักษณ์ต่าง ๆ

ที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้

สัญลกัษณแ์ละอักษรย่ออท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ในการน าเสนอและการท าความเขา้ใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จัยได้

ก าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใช ้ดงันี ้

ตาราง 10 สญัลกัษณแ์ทนค่าสถิต ิ

สัญลกัษณ ์ ความหมาย 
n จ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
�̅� ค่าเฉล่ีย (Mean) 

SD ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sk ความเบ ้(Skewness) 
Ku ความโด่ง (Kurtosis) 
SE ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

สัญลกัษณ ์ ความหมาย 
R2 ค่าสหสมัพนัธพ์หุคณูยกก าลงัสอง (Squared multiple correlation) 

2 ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-square) 

p ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
df องศาอิสระ 

∆2 ความแตกต่างค่าไค-สแควร ์(Chi-square) 

∆df ความแตกต่างองศาอิสระ 
RMSEA ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (Root mean square 

error of approximation) 
NNFI ค่าดชันีวดัความกลมกลืนที่ปรบัค่าองศาอิสระของโมเดลที่ทดสอบ (Non-norm 

fit index) 
CFI ค่าดชันีวดัค่าความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index) 

SRMR ค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน และความ
แปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร ์
(Standard root mean square root mean square residual) 

GA ค่าอิทธิพลคะแนนดิบ (Gamma) 
SE ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั (Standard error of the mean) 
t การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (t-test) 
γ เสน้ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ ปัจจัยสาเหตขุองพฤตกิรรมการเสพตดิ
สมารท์โฟน 

ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งการวิจัยเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ และ
ขอ้มลูในเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูวิ้จัยรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เอกชน สังกัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัด  
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องจากปัจจุบันสมารท์โฟนถูกพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งาน  
รวมไปถึงสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ช ้และยงัมีการพฒันาใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน ท าใหโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนเป็นอีกหนึ่งปัจจยัในชีวิตประจ าวนัของบุคคลในสงัคม จึงพบว่า
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย คือ   

1. ปัจจัยทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  
1.1 ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่ผูป้กครองปล่อยปะละเลย การควบคุม

การใชส้มารท์โฟน ไม่เขม้งวดในการใชโ้ทรศัพท ์ท างานจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกเท่าที่ควร ตามใจ
ลูกมากเกินไป ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมากเกินไป รวมไปถึงการรับรู้
ความสัมพันธ์ของบิดา มารดาก็ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากนักเรียนบางคนอาศัยอยู่กับบิดา หรือมารดา เพียงฝ่ายเดียว หรืออาจอยู่กับบุคคลอ่ืน  
ที่ไม่ใช่บิดามารดา ท าให้เมื่อเวลาเบื่อ เหงา เครียด ก็จะใช้สมารท์โฟนแก้เหงา จนท าให้เกิด
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ดงัตวัอย่างขอ้ความว่า 

 “เวลาพ่อแม่ไม่ว่าง หรือไปท างาน ท าใหต้อ้งอยู่คนเดียว ก็จะเล่นโทรศพัท์สมาร์ทโฟน

แทน ใชส้มาร์ทโฟนเป็นเพือ่น เมื่อย่ิงเล่นก็ย่ิงควบคุมการใชง้านของตนเองไม่ได ้มี

แอพพลิเคชั่นต่างๆมากมาย ตอบสนองความตอ้งการ เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาให ้เล่นแลว้

ก็หายเหงา” 

         ผู้ใหข้้อมูลท่านท่ี 2 

“การเลีย้งดูของผูป้กครองขาดการฝึกระเบียบวินยั การแบ่งเวลา พ่อแม่ไม่มีเวลาให ้พ่อ

แม่ไม่มีการควบคุมการใชสื้อ่ต่างๆ ของลูก รวมไปถึงขาดทักษะการสือ่สาร อีกทัง้พ่อแม่

ยงัมีความขดัแยง้กนัเองในครอบครวั” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1 

“การเสพติดสมาร์ทโฟนของเด็กวยันีเ้กิดจากสภาพการเลีย้งดูของผูป้กครอง เนือ่งจาก

ผูป้กครองไม่มีเวลาใหลู้ก ไม่ดูแลเอาใจใส่ เมื่อไม่ว่างก็จะส่งสมาร์ทโฟนให ้เพือ่ทีจ่ะไม่

รบกวนเวลาของตนเอง บางครอบครวักม้หนา้กม้ตาเล่นโทรศพัท์ ต่างคนต่างเล่น ในเมื่อ

ผูป้กครองยังคุมตนเองทีจ่ะไม่เล่นไม่ไดเ้ลย ก็ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเสพติด

สมาร์ทโฟน” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 2 
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“พฤติกรรมของลูกสะทอ้นถึงพฤติกรรมของพ่อแม่ กล่าวคือ เด็กที่มีพฤติกรรมติดสมาร์ท

โฟน ก็จะท านายไดว่้าพ่อแม่ก็ติดเช่นเดียวกนั อย่างทีเ่ห็นบนรถไฟฟ้า ทุกคนจะกม้หนา้

กม้ตาเล่นโทรศพัท์ การเลีย้งดูในยุคสมยันีเ้ปลีย่นไปเยอะมาก พ่อแม่หรือผูป้กครอง 

ในยุคดิจิตอลเลีย้งลูกดว้ยสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได ้ก็ตอ้งยอมรบัว่าสมาร์ทโฟนมีบทบาทใน

ชีวิตมนษุย์มากๆ” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 3 

1.2 ปัจจัยด้านกลุ่มเพือ่น พบว่า ปัจจยัดา้นกลุ่มเพือ่นเป็นตวัแปรที่มีความส าคญัที่
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน การท า
ตามเพื่อน ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม การเห็นคณุค่าในตนเอง รวมไปถึงสมารท์โฟน สามารถ
ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และช่วยในการสืบคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ ได ้ดงัตวัอย่างขอ้ความว่า 

“ไดพู้ดคุยกบัเพือ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงการเล่นเกมต่าง ๆ เป็นทีมกบัเพือ่น ๆ 

เล่นไดท้ัง้วนัไม่เบื่อ เม่ือมีเกมใหม่ๆ ก็จะโหลด มีเพือ่นแนะน ามาบา้ง แนะน าเพือ่นไปบา้ง 

แชร์กนัอยู่เสมอ แกเ้บื่อ แกเ้หงา ในเวลาว่าง ๆ ก็จะดูหนงั ฟังเพลง วิดีโอคอลกบัเพือ่น

บา้ง มนัท าใหติ้ดต่อกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ทีไ่หนก็คุยกนัได ้สามารถใชโ้ทรศพัท์

สมาร์ทโฟนไดท้ัง้วนั” 

        ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 

“สงัคมกลุ่มเพือ่น การเล่นเกม การดูยูทูป การรวมกลุ่มต่าง ๆ ง่ายขึน้ สะดวกขึน้มาก 

เพยีงแค่มีสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของเด็ก ท าใหใ้ชม้ากขึน้เร่ือยๆ 

ซ่ึงน ามาสู่การขาดสงัคมในชีวิตจริง เขา้หาแต่โลกโซเชียล อีกทัง้สงัคมภาคใหญ่ขาดพืน้ที่

ใหเ้ด็กไดแ้สดงออก” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 4 

“วยัรุ่นเป็นวัยทีต่อ้งการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพือ่น เพือ่นใชอ้ะไรก็จะใชค้ลา้ยๆกนั มีการ

เลียนแบบกนั ใชด้ว้ยกนั รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในสมาร์ทโฟนดว้ย” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1 

“วยัรุ่นเป็นวัยทีก่ าลงัหาตวัตนของตนเอง จะมีการเลียนแบบเพือ่น ท าตามเพือ่น เพยีง

เพราะจะไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 2 
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2. ปัจจัยพฤติกรรมตามลักษณะการใช้งาน พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะ
การใชง้านนั่นเป็นตัวแปรที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากอัตราการใช้
งาน ยิ่งใชม้ากก็ยิ่งหยุดใชไ้ม่ได ้ควบคุมการใชง้านของตนเองไม่ได ้รวมไปถึงความหลากหลายใน
การใชง้าน ยิ่งมีความหลากหลายในการใชง้านมากเท่าไร ก็ยิ่งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้
เท่านั้น จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถควบคุมการใชง้าน หรือเล่นสมารท์โฟนภายใตเ้วลาที่จ ากัดได ้ดัง
ตวัอย่างขอ้ความว่า  

“โทรศพัท์สมาร์ทโฟนมีแอพพลิเคชั่นมากมาย ทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้เวลาหนู

ไปซือ้ของขา้งนอกก็ไม่จ าเป็นตอ้งพกเงินสด ใชจ่้ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นไดเ้ลย เวลา

กลบัจากโรงเรียนก็จะดูหนงั ฟังเพลง เพือ่คลายเครียด อีกทัง้ยังช่วยหาขอ้มูลต่าง ๆ ใน

การท าการบา้น เรียนพเิศษทีบ่า้นไดโ้ดยไม่ตอ้งออกจากบา้นไดอ้ีกดว้ย” 

        ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 

 

“ตอ้งการระบายความในใจอะไรก็โพสลงโซเชียลได ้การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารค่อนขา้ง

รวดเร็ว รบัรูข้อ้มูลต่างๆ ไดค่้อนขา้งเยอะ จริงบา้ง ไม่จริงบา้ง การใชส้มาร์ทโฟนเป็นการ

คลายเครียด แต่หากใชไ้ปนาน ๆ ก็ไม่สามารถควบคุมการใชไ้ด ้ปกติใชว้นัละ 8-10 

ชั่วโมง และไม่เคยควบคุมการใชส้มาร์ทโฟนของตนเองเลยสกัครัง้” 

        ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 

 

 “หนัไปทางไหนก็มีแต่อุปกรณ์ดิจิตอล ตอ้งพึ่งพาอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟน

จะช่วยอ านวยความสะดวกใหชี้วิตมนษุย์มากขึน้ เนือ่งจากในปัจจุบนัเราแทบจะไม่ตอ้ง

พกเงินเลยก็ว่าได ้เพยีงแค่มีสมาร์ทโฟน เหงาก็มีแอพพลิเคชั่นเกมใหเ้ล่นแกเ้หงา ความ

หลากหลายเหล่านีท้  าใหส้มาร์ทโฟนเปรียบเสมือนปัจจัยที ่5 ทีม่นุษย์แทบจะขาดไม่ได”้ 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 4 
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3. ปัจจัยภายในส่วนบุคล พบว่า  การเห็นคณุค่าในตนเอง เป็นตวัแปรอีกหนึ่งตัว
แปรที่ส  าคญั เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวยัที่ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่หากเห็นคณุค่าในตนเอง
ต ่า ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งโพสเพื่อเรียกรอ้งความสนใจ ใน
การใหค้นในโซเชียลใหค้วามสนใจ มีคนมาตอบกลบัในโพส ท าใหรู้ส้ึกไม่เหงา และรูส้ึกว่าตนเองมี
คณุค่า ยิ่งมีคนกดถูกใจเยอะก็จะยิ่งท าใหใ้ชส้มารท์โฟนมากขึน้ ดงัตวัอย่างขอ้ความว่า 

“อยากโพสอะไรก็โพส ชอบใหค้นมากดถูกใจ กดหวัใจเยอะๆ มนัท าใหรู้สึ้กว่า ตวัเองมี

คุณค่า มีคนใหค้วามสนใจ เพราะ ไม่เคยรูสึ้กว่าตวัเองมีคุณค่าเลย” 

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 

“ชอบลงรูปตัวเอง เพราะม่ันใจ ชอบตัวเองเวลาถ่ายรูป ไม่ได้สนใจคนที่มากดไลค์ หรือมา

คอมเม้นต์ เพราะม่ันใจในตัวเอง” 

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 

“วยัรุ่นเองตอ้งการหาอัตลกัษณ์ของตนเอง ตอ้งการเป็นทีย่อมรบั ยงัไม่สามารถไตร่ตรอง

ไดท้ัง้หมด ตอ้งการค าช่ืนชม ขาดการยอมรบัจากสงัคม ย่ิงท าใหใ้ชส้มาร์ทโฟนมากขึน้” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 3 

“สมาร์ทโฟนตอบสนองความตอ้งการของเด็กมากเท่าใด เด็กก็จะมีพฤติกรรมการใช้งาน

สมาร์ทโฟนมากเท่านัน้” 

         ผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1 

จากผลการสัมภาษณ์ท าใหส้ามารถสรุปไดด้ังนี ้พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนเกิดไดจ้าก 
 1. ปัจจัยดา้นครอบครวั โดยความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดาส่งผลใหน้ักเรียนมี
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากบิดา มารดาไม่มีเวลาใหร้วมไปถึงไม่ใส่ใจนักเรียนเท่าที่ควร 
ตามใจลูกมากเกินไป รวมไปถึงการรบัรูค้วามสัมพันธ์ของบิดา มารดาส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เนื่องจากนกัเรียนบางคนอาศยัอยู่กับบิดา หรือมารดา เพียงฝ่ายเดียว หรืออาจอยู่กบับุคคล
อ่ืน ที่ไม่ใช่บิดามารดา ท าใหเ้มื่อเวลาเบื่อ เหงา เครียด ก็จะใชส้มารท์โฟนแกเ้หงา จนท าใหเ้กิดพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟน   

2. ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน ตอ้งการท าตามเพื่อน ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของ
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สงัคม การเห็นคณุค่าในตนเอง รวมไปถึงสมารท์โฟน สามารถช่วยอ านวยความสะดวกต่าง  ๆและช่วยใน
การสืบคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ  ได ้ 

3. ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้าน พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมตามลักษณะการใชง้านนั่น
เป็นตวัแปรที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากอตัราการใชง้าน ยิ่งใชม้ากก็ยิ่งหยุด
ใช้ไม่ได้ ควบคุมการใช้งานของตนเองไม่ได้ รวมไปถึงความหลากหลายในการใช้งาน ยิ่งมีความ
หลากหลายในการใชง้านมากเทา่ไร ก็ยิ่งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ท่านัน้ จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถ
ควบคมุการใชง้าน หรือเล่นสมารท์โฟนภายใตเ้วลาที่จ ากดัได ้ 

4. ปัจจยัภายในส่วนบุคล พบว่า  การเห็นคณุค่าในตนเอง เป็นตวัแปรอีกหนึ่งตัวแปรที่ส  าคัญ 
เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่หากเห็นคุณค่าในตนเองต ่า ก็จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งโพสเพื่อเรียกรอ้งความสนใจ ในการใหค้นในโซเชียลให้
ความสนใจ มีคนมาตอบกลบัในโพส ท าใหรู้ส้ึกไม่เหงา และรูส้ึกว่าตนเองมีคณุค่า ยิ่งมีคนกดถูกใจเยอะก็
จะยิ่งท าใหใ้ชส้มารท์โฟนมากขึน้ 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอยา่ง 

2.1 การวิเคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 250 คน โดยมีผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ตาราง 11 จ านวนและรอ้ยละของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน สงักดัอคัร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

ชาย 
(n=122) 

หญิง 
(n=128) 

รวม 
(n=250) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียน 

- โรงเรียนกุหลาบวิทยา 25 50 25 50 50 20 
- โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ์ 25 50 25 50 50 20 
- โรงเรียนเซนตปี์เตอร ์ธนบุรี 22 44 28 56 50 20 
- โรงเรียนมารดานฤมล 25 50 25 50 50 20 
- โรงเรียนนักบุญเปโตร 25 50 25 50 50 20 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

ชาย 
(n=122) 

หญิง 
(n=128) 

รวม 
(n=250) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับช้ัน 

- มธัยมศึกษาปีท่ี 4 90 73.77 18 9.375 108 43.20 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5 32 26.23 48 37.50 80 32.00 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6 0 0 62 48.44 62 24.80 
ปัจจุบันน้ีนักเรียนอาศัยอยู่กับ 
- ฉันอาศัยอยู่กับพ่อ และแม่แท้ๆ 
ของฉัน 

95 77.87 106 64.69 201 80.40 

- ฉันอาศัยอยู่ กับพ่ อ ห รือ แ ม่  
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพียงฝ่ายเดียว 

18 14.75 14 8.52 32 5.12 

- ฉันไม่ได้อยู่กับพ่อ และแม่ แต่
อาศยัอยู่กับคนอ่ืน 

9 7.38 8 4.92 17 2.72 

ปริมาณการใช้โทรศัพทส์มารท์โฟนในหน่ึงวัน 
- 1 ชั่วโมง หรือนอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง  2 1.64 0 0.00 2 0.80 
- 2 ชั่วโมง 1 0.82 1 0.78 2 0.80 
- 3 ชั่วโมง 1 0.82 1 0.78 2 0.80 
- 4 ชั่วโมง 8 6.56 9 7.03 17 6.80 

- 5 ชั่วโมง 13 10.66 16 12.50 29 11.60 
- 6 ชั่วโมง 24 19.67 12 9.38 36 14.40 

- 7 ชั่วโมง 11 9.02 7 5.47 18 7.20 

- 8 ชั่วโมง 12 9.84 9 7.03 21 8.40 

- 9 ชั่วโมง 10 8.20 11 8.59 21 8.40 

- 10 ชั่วโมง หรือมากกว่า 40 32.79 62 48.44 102 40.80 

คุยโทรศพัท ์
ไม่เคย 
นานๆครัง้ 
บ่อยครัง้ 
ทุกวนั 

 
1 
39 
18 
62 

 
0.82 
31.97 
14.75 
50.82 

 
0 
53 
19 
56 

 
0.00 
41.41 
14.84 
43.75 

 
1 
92 
37 
118 

 
0.40 
36.80 
14.80 
47.20 
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ตาราง 11  (ต่อ) 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

ชาย 
(n=122) 

หญิง 
(n=128) 

รวม 
(n=250) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การใช้งานสมารท์โฟน 

เล่นเกม 
ไม่เคย 
นานๆครัง้ 
บ่อยครัง้ 
ทุกวนั 

 
17 
45 
29 
31 

 
13.93 
36.89 
23.77 
25.41 

 
15 
49 
30 
34 

 
11.72 
38.28 
23.44 
26.56 

 
32 
94 
59 
65 

 
12.80 
37.60 
23.60 
26.00 

หาความรู ้
ไม่เคย 
นานๆครัง้ 
บ่อยครัง้ 
ทุกวนั 

 
0 

43 
56 
23 

 
0.00 

35.25 
45.90 
18.85 

 
0 

49 
58 
21 

 
0.00 

38.28 
45.31 
16.41 

 
0 

92 
114 
44 

 
0.00 

36.80 
45.60 
17.60 

คน้หาขอ้มลูต่าง ๆ 
ไม่เคย 
นานๆครัง้ 
บ่อยครัง้ 
ทุกวนั 

 
0 

43 
56 
23 

 
0.00 

35.25 
45.90 
18.85 

 
0 
49 
58 
21 

 
0.00 

38.28 
45.31 
16.41 

 
0 

92 
114 
44 

 
0.00 

36.80 
45.60 
17.60 

ดูหนงั 
ไม่เคย 
นานๆครัง้ 
บ่อยครัง้ 
ทุกวนั 

 
0 

18 
56 
48 

 
0.00 

14.75 
45.90 
39.34 

 
1 

20 
58 
48 

 
0.78 

15.63 
45.31 
37.50 

 
1 

38 
114 
96 

 
0.40 

15.20 
45.60 
38.40 

ถ่ายรูป 
ไม่เคย 
นานๆครั้ง 
บ่อยครั้ง 
ทุกวัน 

 
0 
56 
37 
29 

 
0.00 
45.90 
30.33 
23.77 

 
3 
57 
41 
27 

 
2.34 
44.53 
32.03 
21.09 

 
3 

113 
78 
56 

 
1.20 
45.20 
31.20 
22.40 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

ชาย 
(n=122) 

หญิง 
(n=128) 

รวม 
(n=250) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ติดตามข่าวสาร 

ไม่เคย 
นานๆครั้ง 
บ่อยครั้ง 
ทุกวัน 

 
1 
27 
39 
55 

 
0.82 
22.13 
31.97 
45.08 

 
0 
35 
43 
50 

 
0.00 
27.34 
33.59 
39.06 

 
1 
62 
82 
105 

 
0.40 
24.80 
32.80 
42.00 

Social Network 
ไม่เคย 
นานๆครั้ง 
บ่อยครั้ง 
ทุกวัน 

 
0 
8 
28 
86 

 
0.00 
6.56 
22.95 
70.49 

 
0 
12 
29 
87 

 
0.00 
9.38 
22.66 
67.97 

 
0 
20 
57 
173 

 
0.00 
8.00 
22.80 
69.20 

ฟังเพลง 
ไม่เคย 
นานๆครั้ง 
บ่อยครั้ง 
ทุกวัน 

 
0 
1 
18 
103 

 
0.00 
0.82 
14.75 
84.43 

 
0 
3 
22 
103 

 
0.00 
2.34 
17.19 
80.47 

 
0 
4 
40 
206 

 
0.00 
1.60 
16.60 
82.40 

ทำการบ้าน 
ไม่เคย 
นานๆครั้ง 
บ่อยครั้ง 
ทุกวัน 

 
1 
37 
61 
23 

 
0.82 
30.33 
50.00 
18.85 

 
0 
38 
65 
25 

 
0.00 
29.69 
50.78 
19.53 

 
1 
75 
126 
48 

 
0.40 
30.00 
50.40 
19.20 

ซ้ือของออนไลน์ 
ไม่เคย 
นานๆครั้ง 
บ่อยครั้ง 
ทุกวัน 

 
15 
63 
30 
14 

 
12.30 
51.64 
24.59 
11.48 

 
8 
73 
36 
11 

 
6.25 
57.03 
28.13 
8.59 

 
23 
136 
66 
25 

 
9.20 
54.40 
26.40 
10.00 
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ตาราง 11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักัด
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 250 คน ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 108 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 43.20 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.02 และระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.80 นกัเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบัพอ่แม่แท ้ๆ  จ านวน 
201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.40 นักเรียนส่วนใหญ่ใชโ้ทรศัพทส์มารท์โฟนวันละ 10 ชั่วโมง หรือมากกว่า
จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.80 รองลงมาใชว้ันละ 6 ชั่วโมง จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.40 
และพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนของนกัเรียนในทุก ๆ  วนั มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ นกัเรียนใช้
โทรศพัทส์มารท์โฟนในการฟังเพลงมากที่สดุ จ านวน 206 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.40 รองลงมาใชโ้ทรศพัท์
สมารท์โฟนในการเล่น Social Network จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.20 และใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน
ในการคยุโทรศพัท ์จ านวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.20 ตามล าดบั 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มนกัเรียนชาย พบว่า เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 122 คน ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.77 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.23 
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่แท ้ๆ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 77.87นักเรียนส่วนใหญ่ใช้
โทรศพัทส์มารท์โฟนวนัละ 10 ชั่วโมง หรือมากกว่าจ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.79 รองลงมาใชว้นัละ 
6 ชั่วโมง จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.67 และใชว้นัละ 5 ชั่วโมง จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.66 
ตามล าดบั และพฤติกรรมการใชโ้ทรศัพทส์มารท์โฟนของนกัเรียนในทุก ๆ  วัน มากที่สุด 3 อนัดับแรก คือ 
นกัเรียนใชโ้ทรศัพทส์มารท์โฟนในการฟังเพลงมากที่สดุ จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.40 รองลงมา
ใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนในการเล่น Social Network จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.49 และใชโ้ทรศัพท์
สมารท์โฟนในการคยุโทรศพัท ์จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.82 ตามล าดบั 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มนกัเรียนหญงิ พบว่า เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 128 คน ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.37 ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 
และระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.44 นกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบัพอ่แม่
แท้ ๆ  จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.69 นักเรียนส่วนใหญ่ใชโ้ทรศัพทส์มารท์โฟนวันละ 10 ชั่วโมง 
หรือมากกว่าจ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.44 รองลงมาใชว้นัละ 5 ชั่วโมง จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 12.50 และใชว้ันละ 6 ชั่วโมง จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.38 ตามล าดับ และพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทส์มารท์โฟนของนกัเรียนในทุก ๆ  วนั มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ นกัเรียนใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนใน
การฟังเพลงมากที่สดุ จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.47 รองลงมาใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนในการเล่น 
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Social Network จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.97 และใช้โทรศัพท์สมารท์โฟนในการคุยโทรศัพท ์
จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.75 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นของตวัแปร 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของตัวแปรเป็นการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

ในการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสรา้งเชิงสาเหตุ ประกอบดว้ยการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของ 
ตวัแปร และการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 
 เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื ้องต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติใน

แบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพนัธเ์ชิงสาเหตใุนกลุ่มนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ผูวิ้จยัจึงได้
ค  านวณค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความเบ ้(Sk) ความโด่ง (Ku) ไค-สแควร ์(χ2) 
แลว้ทดสอบว่าตัวแปรที่ท าการศึกษาในแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุมีการแจง
แจง เป็นลกัษณะโคง้ปกติหรือไม่ ดงัตาราง 12 
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จากตาราง 12 เมื่อท าการตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรที่สงัเกตไดใ้นกลุ่มนกัเรียนชาย และ
กลุ่มนักเรียนหญิ ง และกลุ่มรวม โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  
ความเบ้ ความโด่ง ภาพรวม พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ในกลุ่มนักเรียนชาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
4.281-3.049 โดยตัวแปรที่สังเกตได้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ลักษณะการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนตัวแปรที่มีค่าต ่าที่สดุคือ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง และตัวแปรสังเกตใน
กลุ่มนักเรียนหญิง มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.081-2.852 โดยตัวแปรที่สังเกตได้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ลกัษณะการใชง้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนตัวแปรที่มีค่าต ่าที่สุดคือ ความขัดแยง้ อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนตัวแปรที่สังเกตไดใ้นกลุ่มรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.179-2.948 โดยตัวแปรที่สงัเกตไดท้ี่มีค่าเฉลี่ย
สงูสุดคือ ลักษณะการใชง้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนตัวแปรที่มีค่าต ่าที่สุดคือ ความขัดแยง้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

3.2 การตรวจสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 
ส าหรบัการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความสมัพนัธ์ 

เชิงเสน้ตรง โดยใชก้ารตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship)  
ดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient), Bartlett's Test of Sphericity และ  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) ไดผ้ลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่สงัเกตที่ศึกษา ดงัตาราง 13 
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จากตาราง 13 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต พบว่า 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์รเพียร์สัน มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก และค่าความสัมพันธ์เชิงลบ  
โดยความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 จ านวน 26 คู่ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 
จ านวน 9 คู่ ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง -0.190 ถึง 0.791 โดยตวัแปรการเปลี่ยนแปลงทาง
อารณ์มีความสัมพันธท์างบวกกบัตัวแปรการใชง้านนานขึน้เรื่อย ๆ  (r = 0.762, p<.01) รองลงมา คือ ตัว
แปรสูญเสียการควบคุมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการกลับคืนสู่สภาพเดิม (r = 0.716, p<.01) 
และตวัแปรความขดัแยง้มีความสมัพนัธท์างบวกกับตัวแปรสูญเสียการควบคุม (r = 0.653, p<.01) ส่วน
ค่าสหสมัพนัธท์างลบ พบว่า ปัจจยัภายในส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัตวัแปรอาการของการเลิก   
(r = -0.190, p<.05) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรสูงไม่เกิน 0.85 สอดคลอ้งกบัการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไคลน์ (Kline, 2005:56) กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรสูงเกิน 0.85 เนื่องจากจะท าให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง 
(Multicollinearity)  ท าใหก้ารประมาณค่าพารามิเตอรค์ลาดเคลื่อน และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหค์่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่น ามาศกึษา พบว่า ตวัแปรสังเกตชุดนีมี้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่าง
ตัวแปรไม่เกิน 0.85 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตชุดนี ้ไม่มีภาวะร่วมเสน้ตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์
ขอ้มลูต่อไปได ้

ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข้์อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอตามรูปแบบการวิเคราะห ์ซึ่งแบ่งเป็น 2 

ส่วน ส่วนแรกเป็นผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง ส่วนที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบโมเดลเชงิสาเหตุ
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และปัจจัยเชิงสาเหตุ 
ที่มีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนเอกชน สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้ง
เชิงเสน้ของตวัแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ และส่วนที่4 ผลการวิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของ
โมเดลการวดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง ดงันี ้
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4.1การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติด
สมาร์ทโฟนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ทางตรง ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น หรือการวิเคราะห์โมเดลริสเรล 
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) เป็นการตรวจสอบแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธ์
เชิงเสน้ที่ไดพ้ฒันาขึน้จากทฤษฎีว่ามีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์หรือไม่ แลว้จึงพิจารณาขนาด
อิทธิพลที่ปรากฎในโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงเสน้นัน้ 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจัยเป็นหลกั และเมื่อพบว่าแบบจ าลองไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผูวิ้จัย
จึงไดด้  าเนินการปรบัแก้แบบจ าลองให้มีความกลมกลืนมากขึน้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีการปรบัแก ้
(modification indices) และค านึงถึงความสมเหตสมผลและความเป็นไปได้ตามแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบในการปรบัแบบจ าลองซึ่งการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในเบือ้งตน้ ดงัตาราง 14 

ตาราง 14 ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นเบือ้งตน้ 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑท่ี์ใช้พิจารณา แบบจ าลองก่อน
ปรับ 

แปลผล 

χ2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 127.66 
df = 38, p =0.00 

ไม่กลมกลืน 

χ2/df ไม่เกิน  5 3.359 กลมกลืน 
RMSEA นอ้ยกว่า .08 0.097 ไม่กลมกลืน 
SRMR นอ้ยกว่า .08 0.043 กลมกลืน 
NNFI มากกว่า .90 0.91 กลมกลืน 
CFI มากกว่า .90 0.94 กลมกลืน 
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จากตารางที่ 14 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าดัชนีวดัความกลมกลืนตามเกณฑท์ี่ใชใ้นการพิจารณา
ความกลมกลืน พบว่า แบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟ
นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพตาม
สมมติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยที่ค่าดัชนีบางค่ายังไม่ผ่านเกณฑท์ี่ตั้งไว ้
อย่างไรก็ตาม การที่แบบจ าลองไม่กลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โจเรสคอรก์และซอรบ์อม (Joreskog; & 
Sorbom. 1993: p.p. 251-253) ได้อธิบายไว้ว่า แบบจ าลองเริ่มแรกอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ผูวิ้จยัจะตอ้งท าการปรบัแบบจ าลองจะตอ้งเป็นไปตามทางของทฤษฎี และมีความเที่ยงตรง ซึ่ง
ในการวิเคราะหแ์บบจ าลองที่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์นั่น สามารถใชเ้กณฑพ์ิจารณาจากค่าที (t) 
ซึ่งเป็นอิทธิพลของตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อค่าทีมีมากกว่า หรือเท่ากับ 1.96  และพิจารณา
ความสอดคลอ้งโดยรวม  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ใชพ้ิจารณาตามเกณฑ์ที่ใชใ้นการพิจารณาความ
กลมกลืน พบว่า แบบจ าลองเชิงโครงสรา้งความสมัพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่างมีความหมาย และสมเหตสมผล ส าหรบัแนวทางการปรับ
แบบจ าลอง เพื่อหารูปแบบของแบบจ าลองเชงิโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตทุีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิง
ประจักษ์ ผูวิ้จัยพิจารณาจากค่าดัชนีการปรบัแก้ และค่าที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งน ามาเป็นเกณฑ ์ประกอบกับ
การปรบัรูปแบบของแบบจ าลองเชิงโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนข
องนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ใหส้อดคลอ้ง
เหมาะสมมากขึน้ และยอมใหค้วามคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กัน ผูวิ้จยัจึงด าเนินการปรบั
แบบจ าลองตามล าดบัดงันี ้ 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเต็มรูปแบบ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกตได้ยังไม่เหมาะสม โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติมีอยู่ 5 เส้นทาง ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงเพิ่มเส้นความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกตได้ 5 เส้น จึงต้องท าการตกแต่งรูปแบบ
ความสมัพนัธโ์ดยการปรบัโมเดลใหม่ เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบหรือโมเดลที่มีความสมพนัธท์ี่ดีที่สดุ 

ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตพุฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกดัอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ หลังจากปรบัแบบจ าลองใหม่แล้วนั้น พบว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ดงัตาราง 15 และภาพประกอบ 5 



  86 

ตาราง 15 ค่าดชันีความกลมกลนืของแบบจ าลองในกลุ่มรวมหลงัปรบัแก ้

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑท่ี์ใช้พิจารณา แบบจ าลองหลังปรับ แปลผล 

χ2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 41.01 
df = 33, p =0.16 

กลมกลืน 

χ2/df ไม่เกิน  5 1.242 กลมกลืน 

RMSEA นอ้ยกว่า .08 0.031 กลมกลืน 
SRMR นอ้ยกว่า .08 0.060 กลมกลืน 
NNFI มากกว่า .09 0.99 กลมกลืน 
CFI มากกว่า .09 0.99 กลมกลืน 

 
จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนตามเกณฑ์ที่ใชใ้นการพิจารณาความ

กลมกลืน พบว่า แบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่ปรับใหม่ 
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าการทดสอบความสอดคล้องยอมรับได้ตามเกณฑ ์
หมายความว่า โครงสรา้งความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ปรบัใหม่อธิบายการ
ติดสมารท์โฟนไดด้ีขึน้ 

ภาพประกอบ 5ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานแบบจ าลองโครงสรา้ง

2 = 41.01, df = 33, p = 0.16, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03, NNFI = 0.99, CFI = 0.99 
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ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนสงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพในกลุ่มรวมหลงัปรบัแก ้

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห ์ของตวัแปรสาเหตทุี่มีผลต่อตวัแปรผล และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เชิงพหุยกก าลงัสองของตวัแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของแบบจ าลองปรบัแก ้

 
ตัวแปรเชิงสาเหต ุ

พฤติกรรมการเสพตดิสมารท์โฟน 
GA SE t γ 

- ปัจจยัดา้นครอบครัว -0.24 0.11 -2.30* -0.16 

- ปัจจัยดา้นกลุม่เพื่อน 0.42 0.14 2.98* 0.19 

- ปัจจยัภายในส่วนบุคคล 0.51 0.12 4.29* 0.31 

- ปัจจยัดา้นลักษณะการใช้งาน 0.08 0.03 2.64* 0.17 

R2 0.15 

* มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

จากตาราง 16 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรเชิงสาเหตุต่อตัวแปรพฤติกรรมการ 
เสพติดสมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟนมากที่สดุ โดยพบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากปัจจยั
การเห็นคุณค่าในตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 รองลงมาคือพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน
ไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากปัจจัยแบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ .05  และ พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลทางลบโดยตรงจากปัจจยัสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  และเมื่อพิจารณาค่า R2 (R-Square) พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ท านายพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้อ้ยละ 15  

สรุปว่าจากการพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรสาเหตุต่อตัวแปรพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน พบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลจากตวัแปรการเหน็คณุค่าในตนเองมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ แบบอย่างจากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน และสมัพันธภาพในครอบครวัตามล าดบั ซึ่ง
หมายความว่า หากนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง หรือได้รบัแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้สมารท์โฟน
เหมาะสมมากเท่าใด และถ้าครอบครวัใส่ใจดูแลนักเรียนเท่าที่ควรก็จะส่งผลต่อการที่นกัเรียนจะเป็นผู้ 
มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนนอ้ยลง 
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4.2 การวิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน ระหว่างนักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิง 

4.2.1 การตรวจสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 
ส าหรับการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ผู ้ วิจัยได้ตรวจสอบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใชก้ารตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate 
Relationship) ดว้ยการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient), Bartlett's Test of Sphericity และ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO) ไดผ้ลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตที่ศึกษา  
ดงัตาราง 17 
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จากตาราง 17 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์รเพียร์สัน มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก และค่าความสัมพันธ์เชิงลบ  
เมื่อจ าแนกตามเพศชาย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ .01 จ านวน 20 คู่ และมีนยัส าคญัทางสถิติที่.05 จ านวน 13 คู่ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
อยู่ระหว่าง -0.130 ถึง 0.821 โดยตัวแปรการเปลี่ยนแปลงทางอารณ์มีความสมัพันธ์ทางบวกกับตวัแปร
การใชง้านนานขึน้เรื่อย  ๆ(r = 0.821, p<.01) รองลงมา คือ ตัวแปรสูญเสียการควบคุมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรการกลบัคืนสู่สภาพเดิม (r = 0.734, p<.01) และตวัแปรความขดัแยง้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัตวัแปรสญูเสียการควบคมุ (r = 0.686, p<.01) ส่วนค่าสหสมัพนัธท์างลบ พบว่า ปัจจยัภายใน
ส่วนบุคคลมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบัตวัแปรอาการของการเลิก   (r = -0.130, p<.05) และ 

เมื่อจ าแนกตามเพศหญิง พบว่า จ าแนกตามเพศชาย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 จ านวน 25 คู่  และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
จ านวน 6 คู่ ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธอ์ยู่ระหว่าง -0.005 ถึง 0.761 โดยตวัแปรการเปลี่ยนแปลงทาง
อารณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการใช้งานนานขึน้เรื่อย ๆ (r = 0.761, p<.01) รองลงมา คือ  
ตวัแปรสญูเสียการควบคมุมีความสมัพนัธท์างบวกกบัตวัแปรการกลบัคืนสู่สภาพเดิม (r = 0.713, p<.01) 
และตัวแปรความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรสูญเสียการควบคุม (r = 0.616, p<.01)  
ส่วนค่าสหสมัพนัธท์างลบ พบว่า ปัจจยัภายในส่วนบุคคลมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบัตวัแปรอาการของการ
เลิก   (r = -0.247, p<.05) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงูไม่เกนิ 0.85 สอดคลอ้งกบั
การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรไคลน ์(Kline, 2005:56) กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรสูงเกิน 0.85 เนื่องจากจะท าให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง 
(Multicollinearity)  ท าใหก้ารประมาณค่าพารามิเตอรค์ลาดเคลื่อน และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหค์่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่น ามาศกึษา พบว่า ตวัแปรสงัเกตชุดนีมี้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่าง
ตัวแปรไม่เกิน 0.85 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตชุดนี ้ไม่มีภาวะร่วมเสน้ตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์
ขอ้มลูต่อไปได ้
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4.2.2 การวิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพ
ติดสมารท์โฟน ระหว่างนักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิง 

จากแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเหตุและผลของ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยผูวิ้จยัแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  นักเรียนเพศชาย 
และนกัเรียนเพศหญิง ทั้งนีผู้วิ้จยัน าแบบจ าลองความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจัยเหตแุละผลของ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่มีความกลมกลืน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ในช่วงแรกมาเป็น
แบบจ าลองตั้งตน้และท าการวิเคราะหแ์บบจ าลองทั้งสองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจต่างกันในขนาด
ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะหด์งัต่อไปนี ้

ขัน้ที่ 1 การวิเคราะหโ์ดยก าหนดใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลองของ
ทัง้สองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขใหแ้บบจ าลองของทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ 
ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรของทั้งสองกลุ่มมีความเท่าเทียมกนั ดงันั้นหากวิเคราะหแ์ลว้พบว่า
แบบจ าลองในภาพรวมกลมกลืนกบัขอ้มูล แสดงว่าโครงสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรของทั้ง
สองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจต่างกันในขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ซึ่งจะได้น า
แบบจ าลองในขัน้นีเ้ป็นฐานในการทดสอบในขัน้ที่ 2 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในที่มีต่อตัวแปร
ภายในทุกอิทธิพลของทั้งสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่ โดยก าหนดใหอิ้ทธิพลระหว่างตวัแปรภายในที่มี
ต่อตวัแปรภายในทุกอิทธิพลเท่ากันทัง้สองกลุ่ม ถ้าผลต่างไค-สแควร ์ระหว่างแบบจ าลองในขั้นที่
หนึ่ง กับขั้นที่สองมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลต่างองศาความเป็นอิสระ (Degree of 
Freedom) แสดงว่ามีอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในที่มีต่อตัวแปรภายในอย่างน้อย 1 คู่  ใน
แบบจ าลองระหว่างกลุ่มนกัเรียนเพศชาย และกลุ่มนกัเรียนหญิงแตกต่างกนั ซึ่งหากพบผลก็จะท า
การวิเคราะหใ์นล าดับต่อไป คือ การวิเคราะหเ์พื่อคน้หาว่าอิทธิพลระหว่างตวัแปรภายในที่มีต่อตัว
แปรภายในใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างแบบจ าลองของทั้งสองกลุ่ม แต่ถ้าผลต่างไค -สแควร ์ 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ก็แสดงว่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในที่มีต่อตัวแปรภายในทุกอิทธิพล 
ในแบบจ าลองระหว่างสองกลุ่มเท่ากนั 

ขั้นที่  3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายนอกที่มีต่อตัวแปร
ภายในทุกอิทธิพลของทั้งสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่ โดยน าผลการทดสอบในขั้นที่สองมาเป็น
แบบจ าลองตั้งต้น  และก าหนดเงื่อนไขเพิ่ม  ให้ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรภายนอก 
ทุกความสัมพันธข์องทั้งสองกลุ่มเท่ากันถา้ผลต่างไค-สแควร ์ระหว่างแบบจ าลองในขั้นที่สอง กับ
ขั้นที่สามมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ที่ผลต่างองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกอย่างน้อย 1 คู่  ในแบบจ าลองระหว่างกลุ่ม
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นักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญิงแตกต่างกัน ซึ่งหากพบก็จะด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
เพื่อคน้หาว่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรภายนอกใดบา้งที่แตกต่างกันระหว่างแบบจ าลองของทั้ง
สองกลุ่ม แต่ถ้าผลต่างไค-สแควร ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ก็แสดงว่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ภายนอกที่มีต่อตวัแปรภายในทุกคู่ในแบบจ าลองระหว่างสองกลุ่มเท่ากนั 

ส าหรบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองโครงสรา้ง
ความสมัพันธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียน
เพศชายและนกัเรียนเพศหญิง ดงัตาราง 18 

ตาราง 18 สมมติฐานเปรียบเทียบแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัเหตแุละ
ผลของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนเพศชาย และนกัเรยีนเพศหญิง 

Model Hypothesis 2 df CFI Model comparison 

2  df p CFI 

1. H0:Formmale = Formfemale 82.12 66 0.99 - - - - 

2. H0: Γmale = Γfemale 87.45 70 0.98 5.33 4 0.23 0.01 

 

สมมติฐาน 1  H0:Formmale =Formfemale = เป็นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความไม่แปรเปลี่ยนของรูปโมเดล 
สมมติฐาน 2 
 

H0: Γmale = Γfemale = เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ 1 บวกกับความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของ
เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปสู่ตัวแปรแฝงภายใน 

 
จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหโ์มเดลปัจจยัเชิงสาเหตุพฤติกรรมการ

เสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกดัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เพศชาย กบัเพศหญิง ผลการทดสอบสมมติฐานแรก Hform ซึ่งเป็นการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของรูปแบบโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า 2 = 

82.12 df= 66 2/df = 1.244 CFI = 0.99 RMSEA = 0.044 NFI=0.94 GFI=0.96 RFI=0.90 จาก
ขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ค่าไคสแควรส์ัมพัทธม์ีนอ้ยกว่า 2 NFI GFI RFI เขา้ใกล ้1 RMSEA เขา้ใกล ้0 
โดยทุกค่าใหผ้ลสอดคล้องกัน จึงยอมรบัสมมุติฐานที่ว่า โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการ 
เสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกดัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เพศชาย กบัเพศหญิงมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2  เป็นการทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนของ
ค่าพารามิเตอร ์ของเมทริกซอิ์ทธิพลเชิงสาเหตจุากตวัแปรแฝงภายนอกไปสู่ตวัแปรแฝงภายใน และ
สมมติฐานขอ้ที่ 1 โดยก าหนดใหค้่าเมทริกซ ์GA มีค่าเท่ากนัระหว่างกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียน
หญิง ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่  2 โดยให้ค่า 2 = 87.45 df=70 p=0.23  
CFI = 0.98 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าไคสแควรร์ะหว่างสมมติฐานที่  3 กับ
สมมติฐานที่ 2 ( 2

2-1) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 5.33 ที่ df2-1 = 4 และ CFI2-1  = 0.01  หมายความว่า 
การก าหนดเงื่อนไขบงัคบัใหค้่าพารามิเตอรใ์นเมทริกซ ์GA ของกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง
เท่ากัน มีความสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ และมีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์
ระหว่างกลุ่ม 

สรุปผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของปัจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนเพศชายและ
นกัเรียนเพศหญิง พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนเพศชาย
และนกัเรียนเพศหญิง มีความไม่แปรเปลี่ยนในรูปแบบโมเดล และค่าพารามิเตอรท์ี่ไม่แปรเปลี่ยน 
อย่างสมบูรณ ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดัพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศชาย  
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ภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดัพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศหญิง 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตพุฤตกิรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีจุดมุ่ งหมายของ 
การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ และปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน ระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ผูวิ้จัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่ 1) การเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ ในการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผู ้รอบรู ้และรู้ลึกในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ทั้งนีเ้พื่อหา
ประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 4 คน กลุ่มที่ 2 เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายที่มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
จ านวน 8 คน 2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างที่ใชใ้นการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสรา้ง 
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 250 คน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) จึงมีขอ้จ ากดัในจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง  

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัยแบ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ และแบบ
สัมภาษณ์นักเรียน ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ประกอบไปด้วย  
1) แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านครอบครวั 2)แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน 3) แบบวัดเกี่ยวกับ
ปัจจยัดา้นลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน และ4) แบบวดัเกี่ยวกบัปัจจยัภายในส่วนบุคคล  

 ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยใชค้่าสถิติ
พืน้ฐานได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสหสัมพันธ ์
การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของตวัแปร และการวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ
การเกิดพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังน้ี จากการท่ีผู้วิจัยไปสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

 ปัจจัยด้านครอบครวั เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เนื่องจาก บิดา มารดาไม่มีเวลาใหน้กัเรียนมากพอสมควร บิดา มารดา ตอ้งไปท างาน 
ไม่ไดใ้ส่ใจนักเรียนเท่าที่ควร ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่มีให้กับนักเรียนจึงเป็น
สาเหตุที่ท าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน รวมไปถึงการที่นกัเรียนไม่ไดอ้ยู่กับบิดา 
มารดา หรืออยู่กับบิดา หรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว เมื่อเวลาที่นักเรียนรูส้ึกเบื่อ เหงา หรือเครียด  
ก็จะใชส้มารท์โฟนในการแก้ปัญหาแกเ้หงา แกเ้บื่อ แก้เครียด จนท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน  

 ปัจจยัดา้นกลุ่มเพื่อนเป็นอีกหนึ่งตวัแปรที่มีความส าคญัที่ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากนกัเรียนตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคมตอ้งการท าตามเพื่อน รวมไปถึงสมารท์โฟน สามารถช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และช่วย
ในการสืบค้นหาขอ้มูลต่าง ๆ ได้ และมีกิจกรรมที่สามารถท าร่วมกับเพื่อน ๆ ค่อนขา้งมาก เช่น  
เล่นเกม, การติดต่อสื่อสาร การใชง้านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้าน เป็นตวัแปรที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนค่อนขา้งมาก เนื่องจากเมื่อนกัเรียนมีอตัราการใชง้านมาก ก็จะยิ่งท าใหค้วบคุม
การใชส้มารท์โฟนของตนเองไม่ได ้มีการใชส้มารท์โฟนมากขึน้เรื่อย ๆ รวมไปถึงความหลากหลาย
ในการใชง้าน ยิ่งมีความหลากหลายในการใชง้านมากเท่าไร ก็ยิ่งตอบสนองความตอ้งการของ  
ผูใ้ชไ้ดเ้ท่านั้น จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถควบคุมการใช้งาน หรือไม่สามารถเล่นสมารท์โฟนภายใต้
เวลาที่จ ากดัได ้ 

 ปัจจัยภายในส่วนบุคล การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรที่
ส  าคญัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากวยัรุ่นเป็นวยัที่ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม แต่หากผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต ่า ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
เนื่องจากตอ้งโพสเพื่อเรียกรอ้งความสนใจ ในการใหค้นในโซเชียลใหค้วามสนใจ มีคนมาตอบกลบั
ในโพส ท าให้รู ้สึกไม่เหงา และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ยิ่งมีคนกดถูกใจเยอะก็จะยิ่งท าให้ใช้ 
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สมารท์โฟนมากขึน้ ผูท้ี่เห็นคุณค่าในตนเองสูงก็เช่นกัน มีความมั่นใจในตนเองค่อนสูง ก็ท าใหม้ี
การใชส้มารท์โฟนมากขึน้เช่นกนั เช่น การถ่ายรูปตนเองลงส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ 

 สรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อท่ี 2 เพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์และปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ผู้ วิจัยขอน าเสนอแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุการติด  
สมารท์โฟนเฉพาะเส้นอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพื่อแสดงใหเ้ห็นรูปแบบของแบบจ าลอง
โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตกุารติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผูวิ้จัยสรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายการวิจัย
ตามล าดบั ดงันี ้

1.1 การวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการติดสมารท์โฟนข
องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่าแบบจ าลองยังไม่กลมกลืนดีผู ้วิจัยได้ปรับแบบจ าลองโดยยอมให้ความ
คลาดเคลื่อนมีความสมัพนัธ์กนั หลงัจากปรบัแบบจ าลองพบว่า แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูเชิงประจกัษ์  

1.2 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลต่อตัวแปรผลในแบบจ าลอง
ตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรเชิงสาเหตุต่อตัวแปรพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟน พบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรงจาก
ปัจจัยภายในส่วนบุคคล ปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อน และปัจจัยลักษณะการใชง้าน ตามล าดับ ส่วน
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลทางลบโดยตรงจากปัจจยัสมัพนัธภาพในครอบครวั  

สรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยน 
ของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน ระหว่างนักเรียนเพศชาย และ
นักเรียนเพศหญิง 

ผลการวิเคราะหโ์มเดลปัจจยัเชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เพศชาย กับเพศหญิง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแรก Hform ซึ่งเป็นการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล พบว่า 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยทุกค่าใหผ้ลสอดคลอ้งกนั จึงยอมรบัสมมตุิฐาน
ที่ว่า โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย สงักดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ เพศชาย กบัเพศหญิงมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2  เป็นการทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนของ
ค่าพารามิเตอร ์ของเมทริกซอิ์ทธิพลเชิงสาเหตจุากตวัแปรแฝงภายนอกไปสู่ตวัแปรแฝงภายใน และ
สมมติฐานขอ้ที่ 1 โดยก าหนดใหค้่าเมทริกซ ์GA มีค่าเท่ากนัระหว่างกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียน
หญิง ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ที่ 2 หมายความว่า การก าหนดเงื่อนไขบงัคบัให้
ค่าพารามิเตอรใ์นเมทริกซ ์GA ของกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงเท่ากนั มีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ และมีความไมแ่ปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอรร์ะหว่างกลุ่ม 

สรุปผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชิง
สาเหตุของปัจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนเพศชายและ
นกัเรียนเพศหญิง พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนเพศชาย
และนกัเรียนเพศหญิง มีความไม่แปรเปลี่ยนในรูปแบบโมเดล ค่าพารามิเตอรท์ี่ไม่แปรเปลี่ยนอย่าง
สมบูรณ ์

อภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิ้จัยไดอ้ภิปรายผลการวิจยัโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดพฤติกรรมตามแนวคิด

ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคมมาที่อธิบายถึงสาเหตขุองการติดพฤติกรรม เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู ้
ทางปัญญาสังคม ได้อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมว่าเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม ซึ่งถือไดว่้าเป็นการวิเคราะห ์พฤติกรรมที่มุ่งศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจากภายใน 
(ปัจจัยภายในตัวบุคคล) และภายนอก (ปัจจัย สภาพแวดลอ้ม) และสภาพแวดลอ้มที่ส่งผลต่อบุคคลใน
การติดพฤติกรรม (Griffith. 2005: 195) ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะพบว่ามีทั้งปัจจยัที่มีอิทธิพล ต่อการติดสมารท์
โฟนและปัจจยัที่ไม่มีอิทธิพลต่อการติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงจะน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
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 อภิปรายผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการ
เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จากผลการสัมภาษณ์ท าให้สามารถสรุปได้ดังน้ี 
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนเกิดได้จาก 4 ปัจจัย ดังน้ี 

1.1 ปัจจัยดา้นครอบครวั โดยความสมัพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดาส่งผลใหน้กัเรียนมี
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากบิดา มารดาไม่มีเวลาใหร้วมไปถึงไม่ใส่ใจนักเรียนเท่าที่ควร 
ตามใจลูกมากเกินไป รวมไปถึงการรบัรูค้วามสัมพันธ์ของบิดา มารดาส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เนื่องจากนกัเรียนบางคนอาศยัอยู่กับบิดา หรือมารดา เพียงฝ่ายเดียว หรืออาจอยู่กบับุคคล
อ่ืน ที่ไม่ใช่บิดามารดา ท าใหเ้มื่อเวลาเบื่อ เหงา เครียด ก็จะใชส้มารท์โฟนแกเ้หงา จนท าใหเ้กิดพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟน  สอดคล้องกับ พิชชาดา ประสิทธิโชค ธนวัฒน ์ศรีไพโรจน ์และ สราวุฒิ ตรีศรี  
(พิชชาดา ประสิทธิโชค, ธนวฒัน ์ศรีไพโรจน ์และสราวฒุิ ตรีศร,ี 2564 น.13) ส่วนใหญ่ผูป้กครองปล่อยปะ
ละเลย ไม่เขม้งวดในการใชโ้ทรศัพทไ์ม่มีเวลาให ้ที่เอาท าแต่งานพ่อแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกอย่างที่ควร 
ท าใหใ้หเ้ล่นสมารท์โฟนมากเกินไป 

1.2 ปัจจัยดา้นกลุ่มเพื่อนเป็นตวัแปรที่มีความส าคญัที่ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์
โฟน เนื่องจากตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน ตอ้งการท าตามเพื่อน ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
การเห็นคณุค่าในตนเอง รวมไปถึงสมารท์โฟน สามารถช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  และช่วยในการสืบ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับปทิตตา ทองเจือพงษ์ (ปทิตตา ทองเจือพงษ์ , 2559) กล่าวว่า  
การแสดงออกถึงตวัตน อิทธิพลทางสงัคม อตัราการใชง้าน ความหลากหลายในการใชง้าน ความพึงพอใจ
ตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการเสพติดสมารท์โฟน และสอดคลอ้งกับ พิชชาดา ประสิทธิโชค ธนวัฒน ์ศรี
ไพโรจน์ สราวุฒิ ตรีศรี(พิชชาดา ประสิทธิโชค, ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ และสราวุฒิ ตรีศรี, 2564 น.18)  
การสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจาก
ตอ้งการยอมรบั การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยเฉพาะจากกลุ่มเพื่อน 
รวมทัง้สมารท์โฟนยงัสามารถช่วยในการสืบคน้หาขอ้มลูในการท ากิจกรรมต่างๆ 

1.3 ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้าน พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านนั่น
เป็นตวัแปรที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากอตัราการใชง้าน ยิ่งใชม้ากก็ยิ่งหยุด
ใช้ไม่ได้ ควบคุมการใช้งานของตนเองไม่ได้ รวมไปถึงความหลากหลายในการใช้งาน ยิ่งมีความ
หลากหลายในการใช้งานมากเท่าไร ก็ยิ่ งตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้เท่านั้น จึงส่งผล 
ให้ไม่สามารถควบคุมการใช้งาน หรือเล่นสมารท์โฟนภายใต้เวลาที่จ ากัดได้ สอดคล้องกับ Sahin 
Gokçearslan (Sahin Gokçearslan et al., 2016) กล่าวว่า ยิ่งใช้งานสมารท์โฟนมากก็ยิ่งหยุดใช้ไม่ได ้
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ควบคมุการใชง้านของตนเองไม่ได ้รวมไปถึงความหลากหลายของแอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟน ยิ่งใชม้าก
ก็จะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน  

1.4 ปัจจัยภายในส่วนบุคล พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปร 
ที่ส  าคัญ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่หากเห็นคุณค่าในตนเองต ่า ก็จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งโพสเพื่อเรียกรอ้งความสนใจ ในการใหค้นใน
โซเชียลใหค้วามสนใจ มีคนมาตอบกลับในโพส ท าใหรู้ส้ึกไม่เหงา และรูส้ึกว่าตนเองมีคณุค่า ยิ่งมีคนกด
ถูกใจเยอะก็จะยิ่งท าใหใ้ชส้มารท์โฟนมากขึน้ สอดคลอ้งกับ พิชชาดา ประสิทธิโชค ธนวัฒน ์ศรีไพโรจน ์
และ สราวุฒิ ตรีศรี (พิชชาดา ประสิทธิโชค, ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ และสราวุฒิ ตรีศรี, 2564) กล่าวว่า  
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจาก
เยาวชนตอ้งการยอมรบั การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม 
(Social Cognitive Theory) ของอัลเบิร ์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ที่ได้อธิบายสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรม ว่าพฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมของบุคคล (B) สภาพแวดล้อม (E) และปัจจัยส่วนบุคคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรู้ และ 
การกระท า ปัจจัยทั้งสามปัจจัยนี ้ แม้ว่าจะท าหน้าที่ก าหนดซึ่งกันและกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ก าหนดซึ่งกนัและกนัอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการถ่ายทอดทางสงัคม ที่เป็น
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ความคิด ทศันคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพ วัฒนธรรมของคนในสงัคม
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่านตวัแทนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั กลุ่มเพื่อน หรือสถานศึกษา 
เพื่อที่จะปรบัตวั เรียนรู ้พฒันา และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 อภิปรายผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อท่ี 2 เพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์และปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการติดสมารท์โฟนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า แบบจ าลองมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ แต่ค่า R-Squared ที่จะไดม้ามีค่าต ่า เนื่องจากการท านายพฤติกรรม
มนุษย ์ในสาขาจิตวิทยา โดยทั่วไปค่า R-Squared ที่ไดจ้ะมีค่าต ่ากว่า 50% เนื่องดว้ยมนุษยเ์ป็นสิ่งที่ยาก
จะคาดเดาได ้เมื่อเทียบกบักระบวนการทางกายภาพ (Minitab, 2563) 

1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
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1.1 ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบไปดว้ยการรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบิดาและ
มารดา  และความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชนกบับิดามารดา จากผลการวิจัยสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ปัจจัย
ดา้นครอบครวัมีอิทธิพลทางลบกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนทางลบ กล่าวคือ ถา้นกัเรียนมี
การรบัรูข้องเยาวชนเกี่ยวกับความสมัพันธ์ทั้งในดา้นที่ดี และ/หรือ ดา้นที่ไม่ดีระหว่างบิดามารดา  
และเมื่อนักเรียนมีการรบัรูเ้กี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองกับบิดามารดาในดา้นการติดต่อกัน 
ความเขา้ใจกนั การช่วยเหลือ การสนบัสนุน การดแูลเอาใจใส่ จะส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟน นอ้ยกว่านักเรียนที่ไม่รบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา และ  
เมื่อนกัเรียนไม่ไดร้บัการเอาใจใส่จากครอบครวัจะส่งผลใหม้ีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมาก 
ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีระบบครอบครวั (Family System) ที่เป็นระบบอย่างหนึ่งโดยสมาชิกแต่ละ
คนในครอบครวั ซึ่งมีความสัมพนัธต์่อกันและมีปฏิสัมพันธต์่อกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้กับ
บุคคลหนึ่งในครอบครวัก็จะท าใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครวัมีการเปลี่ยนแปลงไปดว้ย หรือไดร้บั
ผลกระทบตามไปดว้ย และในที่สุดครอบครวัก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยระบบ
ครอบครวัประกอบดว้ยระบบย่อยต่างๆ คือ ระบบย่อยของสามี -ภรรยา (Spousal subsystem) 
ของพ่อแม่ (Parental subsystem) และพี่นอ้ง (Sibling subsystem) ส่วนระบบใหญ่ที่ครอบคลุม
ระบบครอบครวัอีกทีนั้น ไดแ้ก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อุมาพร ตรงัคสมบัติ  (ตรงัคสมบัติ, 
2544) และสอดคล้องกับงานวิจัยของเฮอรร์ิโร และคณะ (Herrero et al., 2019) ที่ท าการวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน  และการสนับสนุนทางสังคมในระยะยาว 3 ปี 
ผลการวิจยัพบว่า การสนับสนุนทางสงัคมที่เพิ่มขึน้ เมื่อเวลาผ่านไปส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟนลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัคเติรก์ และบูดัก (Akturk & Budak, 2019)  
ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคมกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ของนิสิตนักศึกษาพยาบาลชาวตุรกี  ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม  
ทัง้จากบุคคลในครอบครวั กลุ่มเพื่อน หรือคนส าคญัในชีวิตมีความสัมพันธท์างลบกับพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟน โดยผู้ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรม  
การเสพติดสมารท์โฟนต ่า และสอดคลอ้งกับควาก และคณะ  (Kwak et al., 2018) ที่ท าการวิจัย
เกี่ยวกบัผลของการปล่อยปะละเลยของผูป้กครองที่มีต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนในกลุ่ม
เด็กวัยรุ่นชาวเกาหลีใต ้จ านวน 1,170 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองที่ปล่อย ปะ ละ เลย ส่งผล
ใหว้ยัรุ่นชาวเกาหลีใตม้ีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนที่เพิ่มขึน้ 
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1.2 ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน  การได้รับแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้สมารท์โฟน  
ไดร้บัอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน กล่าวคือ เมื่อนักเรียนไดร้บัแบบอย่าง 
จากเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากนักเรียนไดร้บั
การชักจูง และท าตาม หรือเลียนแบบเพื่อนในการใชส้มารท์โฟน ทั้งทางดา้นเนือ้หา และการท า
กิจกรรมบนสมารท์โฟน เนื่องจากตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ตอ้งการการยอมรบัในกลุ่มเพื่อน 
สอดคล้องกับ ทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของ อิริค อิริคสัน (Erik Erikson)  
โดยมีแนวคิดว่าปัจจัยทางดา้นสังคม และวัฒนธรรมมีผลต่อพัฒนาการทางจิตสังคมของแต่ละ 
ช่วงอายุ และจะด าเนินไปเรื่อย ๆ ตลอดช่วงอายุของมนุษย ์การพฒันาการทางจิตสงัคมของบุคคล
ในแต่ละระยะจะเผชิญปัญหาและภาวะวิกฤติต่างๆ (psychosocial crisis) ที่ต้องใช้ความ
พยายามเพื่อจะแก้ไขใหห้มดไป ถ้าเกิดความคับขอ้งใจ (psychological conflict) ไม่ได้รบัการ
แก้ไขอาจท าใหพ้ัฒนาการขั้นต่อไปเกิดความล่าชา้ โดยช่วงวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี เป็นการค้นพบ 
อตัลักษณ์แห่งตนแยง้กับการไม่เขา้ใจบทบาทตนเอง ซึ่งจะเกิดขึน้ในช่วงอายุ 12 – 18 ปี เป็นขั้น
พฒันาการรูจ้กัตนเอง มีเอกลกัษณ ์หรือสบัสนใน บทบาท วยัรุ่นเป็นวยัที่อยู่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อที่
เปลี่ยนจากวยัเด็กเป็นวยัผูใ้หญ่ มีการเปลี่ยนแปลง มากมายทั้งดา้นร่างกาย และสติปัญญา ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ท าให้เด็กค้นหาความเป็นตนเอง  อย่างแท้จริง วัยรุ่นจึงต้องเริ่มสร้าง
ความรูส้ึกความเป็นตนเอง การมีสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อน (peer group) ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคม (พิมพาภรณ ์กลั่นกลิ่น, ฐิติมา สขุเลิศตระกูล, 2553) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิช
ชาดา ประสิทธิโชค ธนวฒัน ์ศรีไพโรจน ์และ สราวฒุิ ตรีศรี (พิชชาดา ประสิทธิโชค, ธนวฒัน ์ศรี
ไพโรจน ์และสราวุฒิ ตรีศรี, 2564), กล่าวว่า การสนบัสนุนทางสงัคม เป็นตัวแปรที่ส  าคญัที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน เนื่องจากเยาวชนเจเนอเรชั่ น  Z ต้องการยอมรับ  
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยเฉพาะจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้ง 
สมารท์โฟนยังสามารถช่วยในการสืบค้นหาขอ้มูลในการท ากิจกรรมต่างๆ  และสอดคล้องกับ 
ปทิตตา ทองเจือพงษ์ (ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559)  ท าการวิจยัเรื่องปัจจยัและผลกระทบของการ
เสพติดสมารท์โฟน ต่อประสิทธิภาพการท างาน โรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช ้งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจัย
เชิงส ารวจ โดยเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลนท์ี่พฒันาจากงานวิจยัในอดตีจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 300 คน ซึ่งผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การแสดงออกถึงตวัตน อิทธิพลทางสงัคม อตัราการ
ใช้งาน ความหลากหลายในการใช้งาน ความพึงพอใจตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการเสพติด  
สมารท์โฟน เป็นทัศนคติที่ดีของผูใ้ช้สมารท์โฟนต่อสิ่งที่ท า  สอดคล้องพิชชาดา ประสิทธิโชค, 
ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ และสราวุฒิ  ตรีศรี (2564) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปร 
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ที่ส  าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เนื่องจากเยาวชนเจเนอเรชั่น Z ตอ้งการ
ยอมรบั การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเอง และสอดคลอ้งกับวาสนา ศิลา
งาม (วาสนา ศิลางาม, 2561) ที่กล่าวว่าอิทธิพลทางสังคม (social influence) โดยปกติกลุ่ม
บุคคลจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน ครอบครวั 
และอ่ืน ๆ ท าใหม้ีการติดต่อสื่อสารผ่านทางสมารท์โฟน เพื่อสรา้งความสัมพนัธ์มากขึน้และยงัเป็น
การขยายเครือข่ายสงัคมไดก้วา้งขึน้ นอกจากนี ้อิทธิพลทางสงัคมยงัเป็นปัจจัยตวัหนึ่งที่ส่งผลใหม้ี
อัตราการใชส้มารท์โฟนที่มากขึน้ ทั้งนีเ้พื่อรกัษาความสัมพันธ์เอาไว้ และปทิตตา ทองเจือพงษ์ 
(ปทิตตา ทองเจือพงษ์, 2559)ท าการศึกษา ปัจจัยและผลกระทบของการเสพติดสมารท์โฟนต่อ
ประสิทธิภาพการท างานโรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช ้พบว่า กลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการ
สื่อสารทางสมารท์โฟนเพื่อสรา้งความสมัพนัธม์ากขึน้ 

1.3 ปัจจัยภายในส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง  มีอิทธิพลทางบวกกับ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน กล่าวคือ การที่บุคคลมีความรูส้ึกที่ดีที่มีต่อตนเอง รูส้ึกว่าตนเอง
มีคุณค่า และมีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระท าสิ่งต่าง ๆ จะมีพฤติกรรมการเสพติด 
สมารท์โฟนสูงกว่าผู ้ที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่า 
ในตนเองมี 2 ประเภท คือ องค์ประกอบภายในตนและองค์ประกอบภายนอกตน องคป์ระกอบ
ภายในตน หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลท าใหก้ารเห็นคณุคา่ในตนเองของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกนัออกไป องคป์ระกอบภายนอกตน หมายถึง สภาพแวดลอ้มที่บุคคลมีปฏิสมัพนัธ์
ต่อกัน ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันออกไป (คูเปอรส์มิธ 
(Coopersmith, 1981: 127 – 129 อ้างถึงในคาลอส บุญสภา 2562) (คาลอส บุญสภา, 2562),  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชชาดา ประสิทธิโชค, ธนวัฒน ์ศรีไพโรจน ์และ สราวฒุิ ตรีศรี (2564, 
น.15) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เนื่องจากเยาวชนเจเนอเรชั่น Z ตอ้งการยอมรบั การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และการ
เห็นคณุค่าในตนเอง  

1.4 ปัจจัยพฤติกรรมตามลักษณะการใชส้มารท์โฟน ประกอบไปดว้ย อัตราการใช้
งาน และความหลากหลายของการใชง้าน มีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
เนื่องจาก อัตราการใช้งานนั้นเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดความหลากหลายในการใช้งาน 
สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายของการใช้งาน (Use-Diffusion Theory) ทฤษฎีการ
แพร่กระจายของการใชง้าน เป็นแบบจ าลองที่เกี่ยวกบัอตัราการใชง้าน และความหลากหลายของ
การใชง้าน กล่าวคือ ถา้มีปริมาณการใชง้านโปรแกรมประยุกตท์ี่หลากหลาย จะส่งผลใหอ้ัตราการ
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ใชง้านสูงขึน้ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ อตัราการใชง้านส่งผลต่อความหลากหลายในการใชง้าน (Shih & 
Venkatesh, 2004) (Theotokis. A & Doukidis. G, 2009) และความหลากหลาย ในการใช้งาน
เป็นปริมาณการเลือกใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นสมารท์โฟน เช่น ใชโ้ทรหาผูอ่ื้น ส่งและรบัขอ้ความ ส่ง
และรบัอีเมล ์ประชุมทางวิดีโอ เป็นตน้ ความหลากหลายในการใชง้านจะเป็นตวัผลกัดนัใหม้ีการใช้
งานมากกว่าเดิม (Lepp et al., 2014) สอดคล้องกับวาสนา ศิลางาม (วาสนา ศิลางาม, 2561) 
พบว่า อัตราการใช้งาน (usage rate) เป็นระยะเวลาที่ผู ้ใช้ ๆ สมารท์โฟนใช้ในการส่ง และรับ
ขอ้ความที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นประจ าระหว่างวัน ซึ่งอตัราการใชง้านนีเ้ป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความ
หลากหลายของการใชง้าน และความหลากหลายในการใชง้าน (variety of use) ในแต่ละวันผูใ้ช้
สมารท์โฟนจะมีการเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ในสมารท์โฟนจ านวนมาก เช่น ส่ง และรบัอีเมล ์
ประชุมทางวิดีโอ ฟังเพลง ความหลากหลายในการใชง้าน ยงัเป็นตวัผลกัดนัใหม้ีการใชง้านสมารท์
โฟนที่มากขึน้ 

อภิปรายผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน ระหว่างนักเรียนเพศชาย และ
นักเรียนเพศหญิง 

การวิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
ระหว่างนกัเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง ในส่วนของแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิง
สาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เอกชน สังกัดอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างกลุ่มนักเรียนเพศชายและกลุ่มนักเรียนเพศหญิง 
สรุปผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจยัเหตแุละผลของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญิง 
พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศ
หญิง มีความไม่แปรเปลี่ยนในรูปแบบโมเดล ค่าพารามิเตอรท์ี่ไม่แปรเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ 
สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของอมร โต๊ะทอง (2555) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้
อินเทอรเ์น็ตผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่า วัยรุ่น
เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกันการใชอิ้นเทอรเ์น็ตผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ส่งผล
กระทบต่อการเรียน และส่งผลกระทบต่อปัญหาในครอบครวั อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างยงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น
ตอ้งอยู่ในการควบคุม และดูแลของผูป้กครอง ทั้งในดา้นการใชจ้่ายเงิน ผูป้กครองมีการควบคุม
การใชส้มารท์โฟน รวมถึงการดแูลพฤติกรรมอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

1.1 ควรน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางหรือขอ้มลูพืน้ฐาน ในการออกแบบวิธีการ 
ส่งเสริม สนบัสนุนในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในการใชส้มารท์โฟน ซึ่งจะน าไปสู่การ
ลด ละ เลิก พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และใชใ้นการท าความเขา้ใจ แก้ไขพฤติกรรมของ
ตนเอง และผูป้กครอง หรือสถาบนัการศึกษาสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกปั้ญหา และรบัมือกับ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 ผลงานวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นว่านักเรียนมีแนวโนม้ที่จะใชห้นา้จอยาวนานขึน้ ดงันั้น
ผูป้กครองควรใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียน โดยเฉพาะกลุ่มผูป้กครองที่ไม่ไดเ้ลีย้งดูนกัเรียน
เองหรือปล่อยใหน้กัเรียนอยู่กบัญาติ ผูป้กครองควรใหเ้วลากบันกัเรียนมากขึน้  

 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 การท าการวิจัยอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ท าให้เกิดอุปสรรคในการเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า จึงต้องท าการเก็บข้อมูลแบบ
ออนไลน์แทน ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่นอกเหนือจากแบบวัดได้ ควรเก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์ และมีการเผชิญหนา้กับผูใ้หข้อ้มลู ซึ่งจะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่ส  าคัญนอกเหนือจากสิ่งที่จะ
สมัภาษณ ์

2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเสพติด  
สมารท์โฟน ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการติดสมารท์โฟน กับนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เพื่อศึกษาว่ารูปแบบของโมเดลจะแตกต่างกันอย่างไร เมื่อน านักเรียน 2 กลุ่มมา
เปรียบเทียบกบั 

 2.3 การวิจยัครัง้ต่อไปควรจะศึกษาปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟนของนักเรียนร่วมดว้ย เพราะมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
เช่น ความเครียด โรคซึมเศรา้ เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเชิงนโยบายการป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนต่อไป  

2.4 ควรใชเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวัดตัวแปรต่าง ๆ ที่มีความใหม่ และทันสมัยมากขึน้ 
รวมไปถึงขอ้ค าถามควรถามใหค้รอบคลมุปัจจยัต่าง ๆ  
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือวัดท่ีใช้ในการวิจัย  

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่ีให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือวัดท่ีใช้ในการวิจัย 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกูล  
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2. รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ ์ศรีสวสัดิ์  
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 
ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์
1.ผูช้่วยศาสตราจารยน์พ.คมสนัต ์เกียรติรุ่งฤทธ์ิ 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
2.ผูช้่วยศาสตราจารยส์ภุาวดี เจริญวานิช 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3. ผูช้่วยศาสตราจารยภ์วิกา ภกัษา   
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ ์ศรีสวสัดิ์  
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสัมภาษณส์ำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 ค าชี้แจง กรุณาใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายตามทศันะของท่าน ในประเด็นต่อไปนี ้ 

 (1) ท่านคิดว่า เหตุใดนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย จึงมีการใช้สมารท์โฟนมา
กจนเรียกว่า “พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (อายุระหว่าง15-18 ปี) มีปัจจัยใดบ้าง เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ เช่น ปัจจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสมัพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา ความสมัพนัธ์ระหว่าง

เยาวชนกับบิดามารดา ปัจจยัดา้นเพื่อน ไดแ้ก่ การไดร้บัแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้สมารท์โฟน และปัจจยั

ดา้นลักษณะการใชง้านสมารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการใช้งาน ความหลากหลายในการใชง้าน และปัจจัยภายใน

ส่วนบุคคล แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตน้ 

 

 (3) ท่านคิดว่าการท่ีนักเรียนเสพติดสมารท์โฟน จะส่งผลต่อตัวนักเรียน (ผลทางตรง) 
ครอบครัว และสังคม (ผลทางอ้อม)อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 (4) ในบทบาทของท่านท่ีเป็น ครู/ผู้ปกครอง/อาจารย ์จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนลด/ละ/เลิก 
“พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน” ได้อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (5) ท่านคิดว่านักเรียน ส่วนใหญ่ควรจะใช้สมารท์โฟนในการท ากิจกรรมใดมากท่ีสุด เพราะ
อะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์สำหรับนักเรียน 

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไป 

ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………ชื่อเล่น………………………………. 

**หมายเหตุ** ข้อมูลของนักเรียนจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย 

1. เพศ  

 ชาย     หญิง 

2. ระดับชั้น 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 5  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. ปัจจุบันน้ีนักเรียนอาศัยอยู่กับใครท่ีบ้าน 

 ฉันอาศัยอยู่กับพ่อ และแม่แท้ๆ ของฉัน 

 ฉันอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพียงฝ่ายเดียว  

 ฉันไม่ได้อยู่กับพ่อ และแม่ แต่อาศัยอยู่กับคนอ่ืน คือ .................... 

4. นักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน (โดยเฉลี่ย) 

 น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/วัน   3 – 4 ชั่วโมง/วัน   มากกว่า 4 ชั่วโมง/วัน 

5. ประสบการณ์การใช้งานบนสมาร์ทโฟน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ใช้คุยโทรศัพท ์    ดูหนัง    ฟังเพลง 

  เล่นเกม    ถ่ายรูป    ทำการบ้าน 

  หาความรู้    ติดตามข่าวสาร    ซ้ือของออนไลน์ 

  ค้นหาข้อมูลต่างๆ   เล่น Social Media เช่น Line Twitter Facebook 
Instagram 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................................................................................................  

6. นักเรียนคิดว่าการใช้สมาร์ทโฟน ก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียกับตัวนักเรียน อย่างไร 

  ก่อให้เกิดผลดี   ก่อให้เกิดผลเสีย 

คือ.......................................................................................................................... ....................................... 
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ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน 

 คำชี้แจง กรุณาให้ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนตามทัศนะของท่าน 
ในประเด็นต่อไปน้ี 

 (1) ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันนักเรียนทำอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนวันละกี่ชั่วโมง และใช้ทำอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ เช่น เพื่อถ่ายภาพ เพื่อดูหนัง ฟังเพลง เพื่อใช้ในการเล่นเกม เพื่อหาความรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจจาก
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ทำการบ้าน เพื่อใช้โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อใช้เล่น Social เช่น Facebook Line 
Instagram Twitter เพื่อใช้ในการโทรเข้า-ออก หาผู้ปกครอง หรือเพื่อน 

(3) นักเรียนใช้แอพพลิเคชั่นใดบ่อยท่ีสุดเมื่อเปิดใช้สมารท์โฟน เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4) นักเรียนคิดว่าสมาร์ทโฟนมีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน เพราะอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (5) นักเรียนเคยพยายามควบคุมหรือหยุดการใช้สมาร์ทโฟนท่ีใช้อย่างต่อเนื่องครั้งละ
นานๆ หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เลขที่แบบสอบถาม ................ 

 

แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความร่วมมือนักเรียนให้ข้อมูล โดยตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริง ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนมากท่ีสุด 
ท้ังนีข้้อมูลของนักเรียนจะไม่ถูกนำมาเปิดเผยเป็นรายบุคคล และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่ประการใด 

 
ขอขอบคุณนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบคำถามอย่างดีย่ิง 

 
แ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

 

 

เริ่มท าแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 

กรุณาตอบคำถามในการเติมข้อมูล หรือทำเครื่องหมาย ✓ เพียงแห่งเดียว ลงใน  ให้ตรงกับความเป็น
จริงเก่ียวกับนักเรียน โปรดตั้งใจอ่านและตอบคำถามตามความเป็นจริง และกรุณาตอบอย่างครบถ้วน 
1. เพศ  

 ชาย     หญิง 
2. ระดับชั้น 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 5  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ปัจจุบันน้ีนักเรียนอาศัยอยู่กับใครท่ีบ้าน 

 ฉันอาศัยอยู่กับพ่อ และแม่แท้ๆ ของฉัน 
 ฉันอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพียงฝ่ายเดียว  
 ฉันไม่ได้อยู่กับพ่อ และแม่ แต่อาศัยอยู่กับคนอ่ืน คือ .................... 

4. นักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน 
 น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/วัน   3 – 4 ชั่วโมง/วัน   มากกว่า 4 ชั่วโมง/

วัน 
5. การใช้งานบสมาร์ทโฟน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ใช้คุยโทรศัพท์    ดูหนัง    ฟังเพลง 
  เล่นเกม    ถ่ายรูป    ทำการบ้าน 
  หาความรู้    ติดตามข่าวสาร   ซ้ือของออนไลน์ 
  ค้นหาข้อมูลต่างๆ   เ ล่ น  Social Media เ ช่ น  Line Twitter Facebook 
Instagram 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................................................... .......... 
6. นักเรียนเคยพยายามควบคุมหรือหยุดการใช้สมาร์ทโฟนท่ีใช้อย่างต่อเนื่องครั้งละนาน ๆ หรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย 
7. นักเรียนคิดว่าการใช้สมาร์ทโฟน ก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียกับตัวนักเรียน อย่างไร 

  ก่อให้เกิดผลดี   ก่อให้เกิดผลเสีย 
คือ.......................................................................................................................... ....................................... 
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แบบสอบถามการวิจัย 

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่อง “ระดับการปฏิบัติ” 
ที่ตรงตามความเป็นจริงของนักเรียนมากที่สุดเพียงช่องเดียว ทั้งน้ีแต่ละข้อไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด คำตอบที่ดีที่สุด 
คือ คำตอบที่ตรงกับการปฏิบัติที่แท้จริงของนักเรียนมากที่สุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา 

1. ปัจจัยด้านครอบครัว 
๑.๑ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑ แม่ของฉันให้กำลังใจพ่ออยู่

เสมอ  
     

๒ พ่อแม่ของฉันรักใคร่กลม
เกลียวกันดี  

     

๓ แม่ของฉันไม่ค่อยได้พบหน้า
พูดจากับพ่อของฉันมากนัก  

     

๔ แม่ของฉันวิตกกังวลเพราะพ่อ
เป็นเหตุ  

     

๕ พ่อเอาใจใส่ทุกข์สุขของแม่
อย่างสม่ำเสมอ  

     

6 แม่ของฉันสามารถพึ่งพาพ่อ
ได้  

     

7 แม่ของฉันหลบหลีกไม่อยาก
พบหน้าพ่อ  

     

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา 
1 พ่อแม่ไม่เข้าใจฉัน       
2 ฉันมีเรื่องขัดแย้งกับพ่อแม่ฉัน       
3 เม่ือมีปัญหา ฉันจะนึกถึงพ่อ

กับแม่เป็นคนแรก  
     

4 พ่อแม่กับฉันเข้าใจกันดี       
5 ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับ

พ่อแม่ค่อนข้างตึงเครียด  
  

  
   

6 ฉันไม่ค่อยได้เห็นหน้าหน้า และ
พูดจากับพ่อหรือแม่ของฉัน  

     

7 ฉันต้องรับประทานอาหารตาม
ลำพังโดยไม่มีพ่อแม่  

     

8 ฉันมีเรื่องกลุ้มใจเก่ียวกับพ่อแม่
ของฉัน  
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1. ปัจจัยด้านครอบครัว 
๑.๑ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
9 พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ฉันเป็น

อย่างดี  
     

10 ฉันไม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวของ
ตนเองให้พ่อกับแม่ฟัง  

     

2.ปัจจยัด้านกลุ่มเพื่อน 
การได้รับแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้สมาร์ทโฟน 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ฉัน ใช้ สม าร์ท โฟนค้ นค ว้า

ความรู้ เพื่อทำรายงาน ตาม
อย่างที่เพื่อน ๆ ใช้กัน  

     

2 ฉันใช้สมาร์ทโฟนค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้ 
ตามที่เพื่อนแนะนำ  

     

3 เพื่อนมักแนะนำแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนให้ฉันดาวน์
โหลด  

     

4 ฉันเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนที่เป็นที่นิยมใน
กลุ่มเพื่อน ๆ  

     

5 ฉันเล่นเกมที่มีเน้ือหารุนแรง
บนสมาร์ทโฟนตามที่เพื่อน
ชวน  

     

6 ฉันเข้าดูเว็บไซต์บนสมาร์ท
โฟน ที่เพื่อนแนะนำว่าดี มี
ความรู้  

     

7 หลังเลิกเรียน ฉันกลับไปเล่น
เกมบนสมาร์ทโฟนกับเพื่อน 
ก่อนที่จะทำการบ้าน  

     

8 ฉันเข้าดูเว็บไซต์บนสมาร์ท
โฟนที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่ม
เพื่อน แม้ว่าจะมีเน้ือหาไม่
ค่อยเหมาะสมก็ตาม  
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๓. ปัจจยัพฤติกรรมตามลักษณะการใชส้มาร์ทโฟน 
อัตราการใช้งาน และความหลากหลายของการใช้งาน 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ฉันลองใช้ฟังก์ชั่นการใช้งาน

แบบใหม่ ๆ ในสมาร์ทโฟน  
     

2 ฉันใช้สมาร์ทโฟน เพราะมี
แอพพลิเคชั่นมากมาย ให้
เลือกใช้งาน  

     

3 ฉันใช้แอพพลิเคชั่นที่
หลากหลายบนสมาร์ทโฟน  

     

4 ฉันติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบน
สมาร์ทโฟน โดยใช้
แอพพลิเคชั่นมากกว่า 1 
แอพพลิเคชั่น 

     

5 ใน 1 วันฉันใช้แอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนมากกว่า 4 
แอพพลิเคชั่น  

     

6 ความหลากหลายของ
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
ตอบโจทย์ความต้องการของ
ฉัน  

     

7 ฉันมีแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนมากกว่า 10 
แอพพลิเคชั่น 

     

4. ปัจจยัภายในส่วนบุคคล 
การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ฉันเป็นคนที่ใคร ๆ ก็อยากอยู่

ใกล ้ 
     

2 ฉันทำอะไรไม่สำเร็จตามที่
ตั้งใจ  

     

3 ฉันเป็นคนมีความสามารถ       
4 ฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องในสายตา

คนอ่ืน  
     

5 ฉันเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ  
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4. ปัจจยัภายในส่วนบุคคล 
การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ข้อท่ี ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจำ ส่วนใหญ่ บางครั้ง น้อย น้อยท่ีสุด 
6 ฉันภูมิใจกับผลการเรียนของ

ฉัน  
     

7 ฉันเป็นคนมีความสามารถ      
8 ฉันมีความม่ันใจในตนเอง       
9 ฉันภาคภูมิใจในตนเอง      
 

ขอขอบคุณท่ีนักเรียนสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จท้ังด้านการเรียน และทุกๆ ด้านนะคะ 
☺☺☺☺☺ 
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