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บทคดัย่อ 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนสมารท์โฟนนัน้เตบิโตตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชง้าน แมว้่า
สมารท์โฟนจะมปีระโยชน์ในเรื่องการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านเป็นหลกักต็าม แต่การใชง้านทีม่ากเกนิไปจนถงึขัน้
เสพติดจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติประจ าวนัได้ งานวิจยันี้จึงได้ท าการศกึษาปัจจยั ได้แก่ การแสดงออกถึงตวัตน 
อทิธพิลทางสงัคม อตัราการใช้งาน ความหลากหลายในการใช้งาน ความพงึพอใจตนเอง และผลกระทบต่อการเสพติด
สมารท์โฟน ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมาร์ทโฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ตามทฤษฏกีารเสพติด
อย่างสมเหตุสมผล และทฤษฏกีารแพร่กระจายของการใชง้านมาประยุกตใ์ช ้ 

งานวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่พฒันาจากงานวจิยัในอดตีจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 คน ซึง่ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การแสดงออกถงึตวัตน อทิธพิลทางสงัคม อตัราการใช้งาน ความ
หลากหลายในการใชง้าน ความพงึพอใจตนเอง สง่ผลทางบวกต่อการเสพตดิสมารท์โฟน และการเสพตดิสมารท์โฟนส่งผล
ทางลบต่อประสทิธภิาพการท างานและสง่ผลทางบวกต่อโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ท าใหผู้ใ้ชส้มารท์
โฟนไดท้ราบถงึปัจจยัและผลกระทบต่างๆเหล่าน้ี อกีทัง้องคก์รหรอืบุคคลใกลช้ดิควรตระหนักถงึปัจจยัและผลกระทบต่างๆ
เหล่าน้ี  

 
ค าส าคญั: การเสพตดิสมารท์โฟน การเสพตดิโทรศพัทม์อืถอื โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้ปัญหาการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
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Abstract 
Technology in smartphone has growing all the time to response the needs of users. Although smart phones 

have many benefits in convenience to users, the over use of smartphone till addicted to smartphone will affect 
their daily life. This research aims to study the factors of smartphone addiction – which are Self-Expression, 
Social Influence, Usage rate, Variety of use and Self-Gratifications, and the effects of smartphone addiction– on 
Job Performance, Nomophobia and Conflict with others (according to the concept of Use-Diffusion Theory and 
The Theory of Rational Addiction). 

This research conducts quantitative research. The data was collected via an online questionnaire from a 
sample of 300 people. The findings of research revealed that Self-Expression, Social Influence, Usage rate, 
Variety of use, Self-Gratifications influence on smartphone addiction. Smartphone addiction effects on Job 
Performance, Nomophobia and Conflict with others. Smart phone users should realize on these factors and their 
effects, while organization or surrounding people should also be aware of these factors and their effects.   

 
Keywords: smartphone addiction, mobile phone addiction, nomophobia, problem use mobile phone 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัประชากรในประเทศไทยมสีถิติการใช้สมาร์ทโฟนเพิม่มากขึ้นทุกปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  

เนื่องจากสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจนท าให้บางครัง้ถูกซึมซับโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นสิ่งเสพติด  
นอกจากนัน้ Insight Express ซึง่เป็นบรษิทัวจิยัตลาดในสหรฐัอเมรกิาไดส้ ารวจพฤตกิรรมการใชส้มารท์โฟน ผลการส ารวจ
ชีใ้หเ้หน็ว่าวยัรุ่นยุคใหม่หรอืทีเ่รยีกกนัวา่คนรุ่น Gen Y ในประเทศไทยมกีารใชส้มารท์โฟนเพื่ออพัเดทขา่วในอเีมล ์ขอ้ความ 
และเครอืข่ายสงัคม (Social Network) ก่อนจะลุกจากเตยีงสงูถงึ 98% และ 91% ของผูต้อบแบบสอบถามจะ “รูส้กึกระวน
กระวาย เหมอืนมอีะไรบางอย่างขาดหายไปจากชวีติ” หากไม่ไดเ้ชค็สมารท์โฟน (Gadgets and Technology, 2013) 

การใชส้มารท์โฟนทีม่ากเกนิไปท าใหเ้กดิผลทีต่ามมาคอืความสมัพนัธใ์นครอบครวัลดลง สุขภาพทีล่ดลงและเกดิความ
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ (Thomé e et al., 2011) ซึง่เป็นประเดน็ส าคญัอย่างยิง่ทีผู่ว้จิยัเหน็ถงึผลกระทบต่อการใชส้มารท์
โฟนทีม่ากเกนิไปจนอยู่ในขัน้ทีเ่รยีกว่า เสพตดิ ดงันัน้วตัถุประสงคใ์นงานวจิยันี้ เพื่อศกึษาถงึปัจจยัและผลกระทบของการ
เสพตดิสมารท์โฟนจะไดน้ าผลวจิยัไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและแกปั้ญหาของผู้เสพตดิสมารท์โฟนส าหรบั
องค์กรหรอืบุคคลใกล้ชดิ รวมทัง้น าผลการวจิยัที่ได้ไปใช้เป็นกรณีศกึษาในอนาคตต่อไป โดยงานวจิยันี้จะส ารวจในเขต
กรุงเทพมหานคร และจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ในช่วงอายุ 18-35 ปี ซึง่ช่วงอายุนี้มี
แนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสีย่งเสพตดิสมารท์โฟนมากกว่าช่วงอายุอื่น (Kwon et al., 2013)  

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ง าน วิจัย นี้ มี ก า ร น า ท ฤษฏีม า ใ ช้  ส อ งทฤษฏี  โ ด ยทฤ ษฏี แ รกคือ  ก า ร เ สพติ ด อย่ า ง สม เ ห ตุ สมผล  
(The Theory of Rational Addiction) ทีก่ล่าวว่าผูบ้รโิภคมกีารวางแผนตามความพงึพอใจตนเอง เพื่อน ามาก าหนดการ
บรโิภคในปัจจุบนั (Becker and Murphy, 1988) หรอืกล่าวไดว้่าการใชง้านตามความพงึพอใจของตนเองน าไปสู่การเสพตดิ
สมารท์โฟน ทฤษฏทีีส่อง คอื การแพร่กระจายของการใชง้าน (Use-Diffusion Theory) ซึง่เป็นแบบจ าลองทีเ่กีย่วกบัอตัรา
การใชง้านและความหลากหลายในการใชง้าน (Shih and Venkatesh, 2004) ทฤษฏนีี้กล่าวว่าถา้มปีรมิาณการใชโ้ปรแกรม
ประยุกต์ทีห่ลากหลายจะท าใหม้อีตัราการใชง้านสงูตามดว้ย (Theotokis and Doukidis, 2009) หรอือาจกล่าวได้ว่าอตัรา
การใชง้านสง่ผลต่อความหลากหลายในการใชง้าน นอกจากนี้งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี ซึง่มทีัง้หมด 9 
ปัจจยั ดงัต่อไปนี้ :   

การแสดงออกถึงตวัตน (Self-Expression) หมายถึง การสื่อสารด้วยการส่งข้อความถ่ายทอดทางความคิด ซึ่ง
รวมถงึอารมณ์ความรูส้กึของผูใ้ชส้มารท์โฟนผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Carroll and Ahuvia, 2006) การแสดงออกถงึ
ตวัตนจะสง่ผลต่ออตัราการใชง้าน  เช่น การสง่ขอ้ความหรอืแสดงรปูท ากจิกรรมต่างๆบนเฟซบุ๊กเป็นประจ า เป็นตน้   

อตัราการใช้งาน (Usage rate) หมายถงึ ปรมิาณเวลาทีใ่ชส้มารท์โฟนระหว่างวนั ซึง่สว่นใหญ่จะใชเ้วลาในการสง่และ
รบัขอ้ความทีม่กีารแลกเปลีย่นเป็นประจ า (Takao et al., 2009) ในส่วนงานวจิยันี้วดัจ านวนชัว่โมงในการสนทนาของ
ขอ้ความทีส่ง่ในแต่ละวนั และจ านวนในการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ (Morrill et al., 2013) อตัราการใช้งานนัน้เป็นส่วนส าคญั
ในการก าหนดความหลากหลายในการใชง้าน (Theotokis and Doukidis, 2009)  

อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถงึ  กลุ่มเพื่อน ครอบครวั หรอืกลุ่มบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั
หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการสื่อสารทางสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์มากขึ้น (Auter, 2007)  
นอกจากนัน้การใชส้มารท์โฟนยงัเป็นการขยายเครอืข่ายสงัคมไดก้วา้งขึน้ เช่น ไดรู้จ้กักบัเพื่อนเพิม่ขึน้จากชุมชนออนไลน์ 
(Online Community) เป็นต้น (Bianchi and Phillips, 2005) โดยอทิธพิลทางสงัคมผลกัดนัใหม้อีตัราการใชส้มารท์โฟน 
มากขึน้เพื่อรกัษาความสมัพนัธ ์(Walsh et al., 2007) 

http://www.myhappyoffice.com/index.php/category/gadgets-technology/
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ความหลากหลายในการใช้งาน (Variety of Use) หมายถงึ ปรมิาณการเลอืกใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในสมารท์โฟน 
เช่น ใชโ้ทรหาผูอ้ื่น สง่และรบัขอ้ความ สง่และรบัอเีมล ์ประชุมทางวดิโีอ แบ่งปันวดิโีอหรอืภาพ เล่นเกมส ์เป็นต้น (Lepp et 
al., 2014) ความหลากหลายในการใชง้านจะเป็นตวัผลกัดนัใหม้กีารใชง้านมากกว่าเดมิ (Lepp et al., 2014)   

ความพึงพอใจตนเอง (Self - Gratifications) หมายถึง ทศันคตทิางบวกของผู้ใชง้านทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็น
ความรูส้กึหรอืทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ทีท่ า ในการบรรเทาความเบื่อ ความตอ้งการ ความสนุกสนาน ซึง่ทัง้หมดเป็นการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้มารท์โฟนทัง้ทางดา้นสงัคม การตดิต่อกบัเพื่อน ผูร้่วมงานหรอืผูอ้ื่น (Walsh et al., 2007) ความ
พงึพอใจตนเองมสีว่นผลกัดนัใหใ้ชส้มารท์โฟนมากขึน้ (Auter, 2007)  

การเสพติดสมารท์โฟน (Smartphone Addiction) หมายถงึ ผูใ้ชง้านไม่สามารถควบคุมเวลาในการใช้สมารท์โฟนข
องตนเองได ้(Young, 1996) หรอืใชอ้ย่างสม ่าเสมอนานกว่าทีต่ัง้ใจไว ้(Chóliz, 2012) เนื่องจากผูใ้ชม้คีวามหลากหลายใน
การใชง้านมากขึน้ตัง้แต่การโทรดว้ยวดิโีอ ส่งขอ้ความ เล่นเกมส ์(Salehan and Negahban, 2013) และสามารถตดิต่อกนั
ไดง้่าย รวดเรว็ทัง้ทีม่รีะยะทางหรอืเวลาจ ากดั (Walsh et al., 2007) ซึง่ปัญหาจากการเสพตดิสมารท์โฟนนัน้ส่งผลกระทบ
ต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นและท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานลดลง อกีทัง้ยงัส่งผลต่อเนื่องท าใหรู้ส้กึหดหู่ โดดเดีย่วเมื่อขาด
สมารท์โฟน (Takao et al., 2009)  

ประสิทธิภาพการท างาน (Job Performance) หมายถงึ ผลงานทีอ่อกมาไดคุ้ณภาพตรงกบัเป้าหมายทีก่ าหนดหรอื
ต ามที่ อ ง ค์ ก รต้ อ ง ก า ร  ใ นส่ ว น ง านวิจัย นี้ ว ัดป ร ะ สิท ธิภ าพกา รท า ง า นห รือ คุณภาพของผลง าน เมื่ อ มี 
สมารท์โฟนอยู่ (กฤตมิา กมล, 2554) โดยองคก์รไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของสมารท์โฟนในดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน 
ความรวดเรว็เพื่อใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพมากขึน้   (Rush, 2011) แต่การใชส้มารท์โฟนนัน้เป็นการขดัจงัหวะในการท า
กจิกรรมอื่นซึง่ท าใหผ้ลติผลงานออกมาไม่ถูกตอ้ง (Donya, 2011)  และท าใหง้านทีท่ าเสรจ็ชา้ลง (Kwon et al., 2013) โดย
เป็นผลจากการหยุดชะงกัในการโทรหรอืรบัสายจากสมารท์โฟนและกรณีอื่นๆ (Donya, 2011)  

โรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช้ (Nomophobia) หมายถงึ ความรูส้กึไม่สบายใจ วติกกงัวล กลวัไม่มีสมารท์โฟนใชง้าน 
(Bragazzi and Puente, 2014) และเกดิจากความกงัวล กระวนกระวายเมื่อสญัญาณเครอืขา่ยใน สมารท์โฟนหาย แบตหมด 
หรอืคอยดหูน้าจอสมารท์โฟนว่ามขีอ้ความหรอืมคีนโทรเขา้มาหรอืไม่ จงึสรุปไดว้่าโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใชเ้ป็นผลมาจาก
การเสพตดิสมารท์โฟนทีม่ากเกนิไป (Bragazzi and Puente, 2014)  

ความขดัแย้งกบัผู้อ่ืน (Conflict with others) หมายถึง ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้รบัการต่อต้านจากผู้อื่นเมื่อใช้งาน  
สมาร์ทโฟนที่มากเกินไป ในงานวิจัยนี้ ว ัดการ ต่อต้านจากบุคคลรอบข้าง ในการใช้สมาร์ทโฟนหรือสนใจ  
สมารท์โฟนมากเกนิไประหว่างร่วมกจิกรรมกบัผูอ้ื่น (Walsh et al., 2010) เช่น ใชส้มารท์โฟนโดยไม่สนใจเพื่อนในเวลาท า
กจิกรรมร่วมกนั (Rush, 2011) เป็นต้น ดงันัน้การเสพตดิสมารท์โฟนเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นมากขึน้ 
(Kwon et al., 2013) 
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H2 (+) 
H3 (+) 

H5 (+) 

H6 (-) 
H7 (+) H8 (+) 

H1 (+) 

H4 (+) 

H7 (+) H8 (+) 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฏงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่าการปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม การแสดงออกถงึตวัตนอตัราการใชง้าน และ

ความหลากหลายในการงาน ส่งผลต่อการเสพติดสมาร์ทโฟน อีกทัง้งานวิจัยในอดีตยังแสดงให้เห็นว่าการเสพติด      
สมารท์โฟนมผีลต่อปัจจยัประสทิธภิาพการท างาน อกีทัง้ปัจจยัโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ซึง่เป็น
ปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัและผลกระทบของการเสพตดิสมารท์โฟน 
 

Takao et al. (2009) ได้กล่าวว่าคนที่ต้องการแสดงให้ผู้อื่นรบัรู้ถึงความคดิของตนเองมกัจะมีอตัราการใช้         
สมารท์โฟนมากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H1 : การแสดงออกถงึตวัตนมผีลในเชงิบวกต่ออตัราการใชส้มารท์โฟน 

 
สมาร์ทโฟนถูกใช้เพื่อเพิม่ความใกล้ชดิกบัเพื่อนหรอืครอบครวัมากขึน้ เพราะสามารถลดระยะทางหรอืเวลาในการ

เดนิทางมาพบกนั และออกแบบใหใ้ช้งานไดส้ะดวกสบาย จงึส่งผลใหม้กีารใชง้านมากขึน้ (Morrill et al., 2013) อกีทัง้
ผลการวจิยัของ Walsh et al. (2007) ยงัพบว่าอทิธพิลจากครอบครวัหรอืเพื่อนมผีลต่ออตัราการใชส้มารท์โฟนในการรกัษา
ความสมัพนัธ ์ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2 : อทิธพิลทางสงัคมมผีลในเชงิบวกต่ออตัราการใชง้าน 

 

การแสดงออกถงึตวัตน 

อทิธพิลทางสงัคม 

การเสพตดิสมารท์โฟน 

ความหลากหลายในการใชง้าน 

ความพงึพอใจตนเอง 

ประสทิธภิาพ

การท างาน 
โรคกลวัไม่มี

สมารท์โฟนใช ้

อตัราการใชง้าน 

ความขดัแยง้กบั

ผูอ้ื่น 
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Theotokis and Doukidis (2009) กล่าวว่ายิง่มอีตัราการใชง้านมากขึน้จะยิง่ส่งผลใหม้คีวามหลากหลายในการใชง้าน
มากขึน้ตาม ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: อตัราการใชง้านมผีลในเชงิบวกต่อความหลากหลายในการใชง้าน 
 
Salehan and Negahban (2013) และ Theotokis and Doukidis (2009) กล่าวว่าความหลากหลายในการใชง้าน

สามารถน าไปสูก่ารเสพตดิสมารท์โฟน ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4: ความหลากหลายในการใชง้านมผีลในเชงิบวกต่อการเสพตดิสมารท์โฟน 
 
ความพงึพอใจตนเองท าใหเ้กดิการใชง้านมากขึน้ (Becker and Murphy, 1988) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H5: ความพงึพอใจตนเองมผีลในเชงิบวกต่อการเสพตดิสมารท์โฟน 
 
การใชส้มารท์โฟนในระหวา่งการท างานจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในผลงานเมื่อเทยีบกบัผลงานครัง้ก่อน (Donya, 2011) 

จนน าไปสูป่ระสทิธภิาพการท างานทีล่ดลง (กฤตมิา กมล, 2554) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  
H6: การเสพตดิสมารท์โฟนมผีลในเชงิลบต่อประสทิธภิาพการท างาน 
 
ผลการวจิยัของ Dixit et al. (2010)  พบว่าการเสพตดิสมารท์โฟนสง่ผลใหเ้กดิโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใชซ้ึง่เป็นปัญหา

ทีเ่กดิขึน้ในยุคสมยันี้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H7: การเสพตดิสมารท์โฟนมผีลในเชงิบวกต่อโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช้ 
 
ผลการวจิยัของ Rush (2011) พบว่าการเสพตดิสมารท์โฟนมผีลกระทบเชงิบวกต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นนัน้จงึสามารถ

ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
  
H8 : การเสพตดิสมารท์โฟนมผีลในเชงิบวกต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ืน่ 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้วดัระดบัการเสพตดิดว้ยแบบทดสอบ Young’s Diagnostic Questionnaire (YDQ) มาวดัระดบัการเสพตดิ 

โดยผู้ที่ตอบค าถามว่า “ใช่” 5 ใน 8 ข้อ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสพติด (กฤติมา กมล, 2554) และจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตทีม่อีายุระหว่าง 18-35 ปี จ านวน 249 ตวัอย่าง เพื่อลดความคาดเคลื่อนและสรา้งความเชื่อมัน่ในการเกบ็ขอ้มูล
ของงานวจิยันี้ จงึใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 300 ตวัอย่าง ผ่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์และเวบ็บอรด์ต่างๆ ที่
เกีย่วกบัสมารท์โฟน  
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อนึ่งก่อนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้น าแบบสอบถามที่พัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต 
(ประกอบดว้ย Bianchi and Phillips, 2005; Bragazzi and Puente, 2014; Chóliz, 2012; Kwon et al., 2013; Theotokis 
and Doukidis, 2009; Rush, 2011; Salehan and Negahban, 2013; Shih and Venkatesh, 2004; Walsh et al., 2007; 
Walsh et al., 2010; Young, 1996) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 33 คน ผลในการทดสอบพบว่าขอ้มูลมกีารกระจาย
ซึง่ผู้วจิยัไดท้ าการปรบัเปลีย่นขอ้ความในค าถามทีก่ระจายจากกลุ่มใหเ้หมาะสม ต่อจากนั ้นจงึน าแบบสอบถามไปจดัเกบ็
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหายและขอ้มูลสุดโต่ง นอกจากนี้ยงัทดสอบว่าขอ้มูลมกีาร
กระจายแบบปกติ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง มภีาวะร่วมเสน้ตรงพหุ และมภีาวะร่วมเสน้ตรงหรอืไม่ ผลจากการทดสอบ
พบว่าขอ้มลูไม่มปัีญหาดา้นขอ้มลูขาดหาย ขอ้มลูสดุโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง 
และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ดงักล่าว 

นอกจากนี้งานวจิยัไดท้ดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัแอลฟาทีส่งูที่
แต่ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยั Basic Research (Aoki and Downes, 2003) นอกจากนี้ยงั
ไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบโดยใชเ้กณฑข์อ้ค าถามจบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปร
ต้องมคี่า น ้าหนักตวัประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 (อรวด ีเนื่องฤทธ,์ 2556) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนทัง้หมด 9 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยการแสดงออกถงึตวัตน อทิธพิลทางสงัคม อตัราการใชง้าน ความหลากหลายในการใชง้าน ความ
พงึพอใจตนเอง การเสพตดิสมารท์โฟน ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น (ดงั
แสดงในตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั 

ตวัวดั 
Factor 
loading 

ปัจจยั 1: การแสดงออกถึงตวัตน (20.708% of variance, α = 0.774) 
คุณสง่ขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึของตนเองผ่านโปรแกรมประยุกตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

 
คุณสง่ขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึของตนเองผ่านโปรแกรมประยุกตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 0.833 
การใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์ป็นสิง่หนึ่งทีแ่สดงถงึความเป็นตวัคุณ 0.819 
คุณบอกเล่าถงึกจิกรรมทีก่ าลงัท าอยู่ผ่านทางโปรแกรมประยุกตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 0.728 
การใชส้มารท์โฟนเป็นการสะทอ้นถงึบุคลกิภาพของคุณ 0.630 
ปัจจยั 2: อิทธิพลทางสงัคม (20.529% of variance, α = 0.795) 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อตดิตามขา่วสาร หรอืขอ้มลูต่างๆของบุคคลทีคุ่ณสนใจ 

 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อตดิตามขา่วสาร หรอืขอ้มลูต่างๆของบุคคลทีคุ่ณสนใจ 0.799 
คุณมกัจะใชส้มารท์โฟนในการนดัหมาย ปรกึษา กบัผูอ้ื่น 0.760 
คุณเลอืกใชส้มารท์โฟนเพราะสามารถตดิต่อกบับุคคลใกลช้ดิไดม้ากขึน้ 0.730 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนขึน้มาเพื่อเชค็การตดิต่อกบัเพื่อนของคุณ 0.721 
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ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั (ต่อ) 

ตวัวดั 
Factor 
loading 

ปัจจยั 3: ความพึงพอใจตนเอง (20.513% of variance, α = 0.781) 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อรอเวลา 

 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อรอเวลา 0.844 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อช่วยคลายความเหงา เบื่อ หรอืผ่อนคลายจากความทุกขไ์ด้ 0.727 
การใชส้มารท์โฟนนัน้ท าใหคุ้ณรูส้กึเพลดิเพลนิ 0.710 
คุณใช้สมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองความต้องการ (เช่น ถ้าต้องการถ่ายรูปกจ็ะหยบิสมาร์ทโฟนขึน้มา
ถ่ายรปูทนัท ีเป็นตน้) 

0.660 
ปัจจยั 4: การเสพติดสมารท์โฟน (25.974% of variance, α = 0.790) 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนมาเล่นมากกว่าท ากจิกรรมอื่นทีม่ปีระโยชน์ 

 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนมาเล่นมากกว่าท ากจิกรรมอื่นทีม่ปีระโยชน์ 0.784 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนขึน้มาด ูแมว้่าไม่ไดม้สีายเรยีกเขา้กต็าม 0.762 
คุณใชเ้วลากบัสมารท์โฟนนานกว่าทีต่ัง้ใจไว ้ 0.719 
เมื่อตื่นนอนคุณมกัจะตรวจสอบสมารท์โฟนว่ามแีจง้เตอืนหรอืไม่ 0.676 
คุณมกัจะพกสมารท์โฟนไปเขา้หอ้งน ้าดว้ยเสมอ 0.632 
ปัจจยั 5: ความหลากหลายในการใช้งาน (23.261% of variance, α = 0.809) 
คุณมกัจะลองใชฟั้งกช์ัน่การใชง้านแบบใหม่ๆในสมารท์โฟน (เช่น สามารถตดิตามสมารท์โฟนตวัเอง
ไดเ้วลาเครื่องหาย เป็นตน้) 

 
คุณมกัจะลองใชฟั้งกช์ัน่การใชง้านแบบใหม่ๆในสมารท์โฟน (เช่น สามารถตดิตามสมารท์โฟนตวัเอง
ไดเ้วลาเครื่องหาย เป็นตน้) 

0.853 
คุณมกัจะลองใชโ้ปรแกรมประยุกตใ์หม่ๆในสมารท์โฟนของคุณตลอดเวลา 0.786 
คุณใชส้มารท์โฟนเพราะมฟัีงกช์ัน่ใหเ้ลอืกมากมาย(เช่น Navigator  NFC  กลอ้ง  เป็นตน้) 0.729 
คุณใชส้มารท์โฟนเพราะมโีปรแกรมประยุกตม์ากมายในการเลอืกใชง้าน 0.704 
ปัจจยั 6: อตัราการใช้งาน (15.937% of variance, α = 0.832) 
คุณใชส้มารท์โฟนในการ “สนทนาหรอืสง่-รบัขอ้ความกบัผูอ้ื่น” เป็นระยะเวลาเฉลีย่เท่าใดในแต่ละวนั 

 
คุณใชส้มารท์โฟนในการ “สนทนาหรอืสง่-รบัขอ้ความกบัผูอ้ื่น” เป็นระยะเวลาเฉลีย่เท่าใดในแต่ละวนั 0.904 
คุณใช ้“โปรแกรมประยุกต”์ บนสมารท์โฟนของคุณในแต่ละวนัเป็นระยะเวลาเฉลีย่เท่าใด    0.902 
ปัจจยั 7: ความขดัแย้งกบัผูอ่ื้น (24.320% of variance, α = 0.874) 
เพื่อนมกัจะบ่นเรื่องการใชส้มารท์โฟนของคุณ 

 
เพื่อนมกัจะบ่นเรื่องการใชส้มารท์โฟนของคุณ 0.859 
คุณรูส้กึไม่พอใจเมื่อครอบครวัของคุณบ่นเรื่องการใชส้มารท์โฟนของคุณ 0.856 
คนรอบขา้งมกับอกว่าคุณใชส้มารท์โฟนมากเกนิไป 0.829 
คุณรูส้กึไม่พอใจเมื่อเพื่อนคุณบ่นเรื่องการใช ้สมารท์โฟนของคุณ 0.771 
เมื่อมขีอ้ความหรอืสายเขา้มา คุณจะหยุดกจิกรรมทีท่ าร่วมกบัผูอ้ื่นก่อนหน้านี้ 0.702 
ปัจจยั 8: โรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช้ (19.276% of variance, α = 0.747) 
เมื่อสมารท์โฟนคุณไม่มสีญัญาณเครอืขา่ยหรอืแบตหมด คุณจะรูส้กึกงัวล 

 
เมื่อสมารท์โฟนคุณไม่มสีญัญาณเครอืขา่ยหรอืแบตหมด คุณจะรูส้กึกงัวล 0.781 
คุณมกัจะมสีมารท์โฟนอยู่ใกลก้บัคุณตลอด 0.776 
คุณมแีบตส ารองพกพาส าหรบัสมารท์โฟนของคุณ 0.649 
คุณจะรูส้กึเครยีดหรอืหงุดหงดิเมื่ออยู่ในสถานทีท่ีไ่ม่สามารถใชส้มารท์โฟนไดต้ามทีต่อ้งการ 0.647 
คุณเปิดสมารท์โฟนของคุณตลอด 24 ชัว่โมง 0.602 
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ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั (ต่อ) 

ตวัวดั 
Factor 
loading 

ปัจจยั 9: ประสิทธิภาพการท างาน (17.755% of variance, α = 0.796) 
การใชส้มารท์โฟนในเวลางานท าใหล้ะเลยการท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบ 

 
การใชส้มารท์โฟนในเวลางานท าใหล้ะเลยการท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบ 0.855 
การใชส้มารท์โฟนในเวลาท างานท าใหว้นิยัในการท างานน้อยลง 0.845 
การใชส้มารท์โฟนท าใหคุ้ณท างานเสรจ็ชา้กว่าทีก่ าหนด 0.684 
ในเวลางานถา้มโีอกาสคุณมกัจะตรวจเชค็ขอ้ความหรอืสายเรยีกเขา้ในสมารท์โฟนของคุณ 0.676 

 
อน่ึงผลของการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หลอืพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่น

ใหญ่ทีต่อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มชว่งอายุ 25-30 ปี ซึง่เป็นไปตามงานวจิยัของ Bianchi (1997) ไดก้ล่าวไวว้่าในชว่งอายุนี้
มปัีญหาจากการใชง้านสมารท์โฟนมากทีสุ่ด และเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายถงึรอ้ยละ 50.6 อกีทัง้สว่นใหญ่มอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่เป็นกลุ่มทีส่นใจในเรื่องสมารท์โฟนมากทีส่ดุ  

กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เน้นใชโ้ปรแกรมประยุกต์จ านวนโดยเฉลีย่ 3-5 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะทีจ่ะใช้
งานเพื่อการสือ่สารโดยเฉลีย่ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างเน้นการใชง้านโปรแกรมประยุกต์มากกว่าเพื่อ
การสือ่สาร จงึเป็นไปตาม Lepp et al. (2014) ทีก่ล่าวว่าความหลากหลายของโปรแกรมประยุกต์เป็นส่วนผลกัดนัใหม้กีาร
ใชง้านมากกว่าเดมิ 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ 
โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติโิดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงใหเ้หน็ว่าอทิธพิลทางสงัคมและการแสดงออกถงึตวัตนก าหนด
อตัราการใชง้าน ทีร่ะดบันัยส าคญั F(2,297) = 9.832 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 
6.2% (R2 = 0.062) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่าอทิธพิลทางสงัคม และการแสดงออกถงึตวัตน เป็น
ตวัก าหนดอตัราการใชง้านทีร่ะดบันัยส าคญัที ่p = 0.009 และ 0.007 (ดงัแสดงในตารางที ่2-3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Takao et al. (2009) ทีก่ล่าวว่าการแสดงออกถงึตวัตนจะมผีลต่ออตัราการใชส้มารท์โฟนมากขึน้ และ  Walsh et al. 
(2007) ทีก่ล่าวว่าอทิธพิลจากครอบครวัหรอืเพื่อนมผีลต่ออตัราการใชส้มารท์โฟนในการรกัษาความสมัพนัธ ์ 
 
ตารางที ่2 Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่อทิธพิลทางสงัคม การแสดงออกถงึตวัตน มคีวามสมัพนัธก์บั 

ตวัแปรตามคอื อตัราการใชง้าน 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 187.080 2 93.540 9.832 0.000** 
Residual 2825.722 297 9.514   

Total 3012.802 299    
** p<0.05 
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ตารางที ่3 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการใชง้าน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ -0.463  -0.405  0.686 

การแสดงออกถงึ
ตวัตน 

0.583 0.154 2.638 0.009** 
อทิธพิลทางสงัคม 0.743 0.159 2.716 0.007** 

** p<0.05 
R= 0.249 R2=0.062 SE= 3.08451 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการใชง้านก าหนดความหลากหลายในการใช้
งาน ทีร่ะดบันยัส าคญั F(1,298)= 6.884 (p = 0.009) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 2.3 %  (R2 = 
0.023) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่าอตัราการใชง้าน เป็นตวัก าหนดความหลากหลายในการใชง้านที่
ระดบันัยส าคญัที ่p = 0.009 (ดงัแสดงในตารางที ่4-5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Theotokis and Doukidis (2009) ได้
กล่าวว่ายิง่มอีตัราการใชง้านมากขึน้จะสง่ผลใหม้คีวามหลากหลายในการใชง้านมากขึน้ตาม 
 

ตารางที ่4 Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่อตัราการใชง้าน มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอื  
ความหลากหลายในการใชง้าน 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 4.008 1 4.008 6.884 0.009** 
Residual 173.509 298 0.582   

Total 177.517 299    
** p<0.05 
 

ตารางที ่5 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อความหลากหลายในการใชง้าน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 3.547  47.482   0.000 

อตัราการใชง้าน 0.036 0.150 2.624 0.009** 
** p<0.05 
R= 0.150 R2= 0.023 SE= 0.76305 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็ว่าความหลากหลายในการใชง้านและความพงึพอใจตนเอง
ก าหนดการเสพตดิสมารท์โฟนทีร่ะดบันยัส าคญั F(2,297)= 109.778 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร
ตามไดร้อ้ยละ 42.5 %  (R2 = 0.425) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า 
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ความหลากหลายในการใชง้านและความพงึพอใจตนเองเป็นตวัก าหนดการเสพตดิสมารท์โฟนทีร่ะดบันัยส าคญัที ่p = 
0.013 และ 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่6-7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Salehan and Negahban (2013) ไดก้ล่าวว่า
ความหลากหลายในการใชง้านสามารถน าไปสูก่ารเสพตดิสมารท์โฟน และ Becker and Murphy (1988) ทีก่ล่าวว่าความพงึ
พอใจตนเองท าใหเ้กดิการใชง้านมากขึน้ 
 

ตารางที ่6 Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่ความหลากหลายในการใชง้าน ความพงึพอใจตนเอง 
มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอืการเสพตดิสมารท์โฟน 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 83.099 2 41.550 109.778 0.000** 
Residual 112.411 297 0.378   

Total 195.510 299    
** p<0.05 
 

ตารางที ่7 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการเสพตดิสมารท์โฟน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 0.487  2.224 0.027 

ความหลากหลายในการ
ใชง้าน 

0.138 0.132 2.503 0.013** 
ความพงึพอใจตนเอง 0.659 0.570 10.810 0.000** 

** p<0.05 
R= 0.652 R2= 0.425 SE= 0.61521 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธส์ว่นร่วม แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระ (การเสพตดิสมารท์โฟน) สามารถอธบิายตวั
แปรตามทัง้หมด (ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น) ไดร้อ้ยละ 42.3%  

เมื่อพจิารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรตามต่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอล พบว่าตวัแปรตาม  ประสทิธภิาพการท างาน 
(Canonical loading = 0.614) มคีวามสมัพนัธต่์อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัปานกลาง โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช้ 
(Canonical loading = 0.936) มคีวามสมัพนัธต่์อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัมาก ส่วนความขดัแย้งกบัผูอ้ื่น 
(Canonical loading = 0.411) มคีวามสมัพนัธต่์อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัต ่า (ดนุพล หุ่นโสภณ, 2553) 

อนึ่งเพื่อสามารถตอบสมมุตฐิานงานวจิยันี้โดยใชเ้กณฑค์่าสหสมัพนัธค์าโนนิคอลทีม่คี่าเท่ากบั 0.65 แสดงว่ามรีะดบั
ความสมัพนัธป์านกลาง และไดว้เิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิMANOVA ร่วมกบัค าสัง่ discriminant เมื่อพจิารณาผลทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหส์ถติพิบว่าตวัแปรอสิระ (การเสพตดิสมารท์โฟน) ก าหนดตวัแปรตาม (ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มี
สมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ดงัแสดงในตารางที ่8-10) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Donya (2011) ไดก้ล่าวว่าการใชส้มารท์โฟนในระหว่างการท างานจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในผลงานเมื่อเทยีบกบัผลงาน
ครัง้ก่อน และ Bragazzi and Puente (2014) ไดก้ล่าวว่าการใชส้มารท์โฟนทีเ่พิม่มากขึน้เป็นสาเหตุใหเ้กดิโรคกลวัไม่มี
สมารท์โฟนใชม้ากขึน้ อกีทัง้ Rush (2011) ไดก้ล่าวว่าการเสพตดิสมารท์โฟนมผีลกระทบเชงิบวกต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
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ตารางที ่8 ระดบัสมัประสทิธิค์าโนนิคอลของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก่ การเสพตดิสมารท์โฟน มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม
คอืประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 

สมัประสิทธ์ิ
คาโนนิคอล 

สหสมัพนัธ ์
คาโนนิคอล Canonical 

R*2 
Willk's 

Lambda 
Chi-Square DF Sig. 

(Cononical 
function) 

(Canonical 
correlation) 

1 0.650 0.423 0.577 163.035 3.000 0.000 
 

ตารางที ่9 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไมม่สีมารท์โฟนใช ้ 
และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอื การเสพตดิสมารท์โฟน 

กลุ่มตวัแปร ตวัแปร 
Standardized   Cannonical 

Canonical Canonical Cross 
Coefficients Loadings Loadings 

ตวัแปรกลุ่มที ่1 การเสพตดิสมารท์
โฟน 

1.000 1.000 0.650 
(กลุ่มตวัแปรอสิระ) 
ตวัแปรกลุ่มที2่ 

(กลุ่มตวัแปรตาม) 
 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน 

-0.322 -0.614 -0.399 
โรคกลวัไมม่สีมารท์

โฟนใช ้
0.796 0.936 0.609 

ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 0.138 0.411 0.267 
 

ตารางที ่10 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไมม่สีมารท์โฟนใช ้และขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
COVERIATE B Beta Std. Err. Sig of t 

 ประสทิธภิาพการท างาน 
 

-0.3711833128 -0.3993834850 0.04936 0.000 
 โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้
 

0.5729934176 0.6086532504 0.04327 0.000 
 ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
 

0.2812638953 0.2673003959 
 

0.05874 0.000 
 
6. สรปุผลการวิจยั 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การเสพตดิสมารท์โฟนจะท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานลดลง เกดิโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟน
ใชแ้ละเกดิความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นมากขึน้ ดงันัน้ผูใ้ชส้มารท์โฟนควรตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ควรมสีตใินการใชง้านและ
ใช้อย่างพอสมควร อกีทัง้องค์กรต่างๆและบุคคลใกล้ชดิ ควรตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเสพติด
สมารท์โฟน เพื่อน าไปวางแผนแนวทางป้องกนัหรอืหาทางแกไ้ขผูเ้สพตดิสมารท์โฟน  

งานวจิยันี้ไดข้ยายความเขา้ใจทฤษฏกีารเสพตดิอย่างสมเหตุสมผลและทฤษฏกีารแพร่กระจายของการใชง้านโดยแสดง
ใหเ้หน็ว่า นอกจากทีก่ารเสพตดิสมารท์โฟนจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานแลว้ยงัส่งผลต่อตวัแปรโรคกลวัไม่มสีมารท์
โฟนใชแ้ละความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ซึง่เป็นปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ 

ปัจจุบนัองคก์รต่างๆไดใ้หพ้นกังานในองคก์รน าสมารท์โฟนเขา้มาใชใ้นการท างานเพื่อเพิม่ความสะดวกสบายและความ
รวดเรว็ในการท างาน ผลของงานวจิยันี้ท าใหอ้งคก์รต่างๆตอ้งตระหนกัถงึผลกระทบในการใชง้านสมารท์โฟนทีไ่ม่เหมาะสม 
และการใชส้มารท์โฟนทีผ่ดิวตัถุประสงคข์ององคก์ร อาจน าไปสู่ประสทิธภิาพการท างานลดลง ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น อกีทัง้
ยงัเกดิโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้ซึง่องคก์รหรอืบุคคลใกล้ชดิควรหาทางป้องกนัการใชส้มารท์โฟนทีม่ากเกนิไป  
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กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี และส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงาน
เอกชน หากเป็นช่วงอายุอื่นหรอืประกอบอาชพีอื่น อาจไดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากผูใ้ชง้านมวีตัถุประสงคใ์นการใช้
สมาร์ทโฟนทีแ่ตกต่างกนั (Auter, 2007) และส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย หากผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่า อาจไดผ้ลทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากเพศหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะใชส้มารท์โฟนเพื่อเหตุผลทาง
สงัคมมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายจะใชเ้พื่อธุรกจิมากกว่า (Bianchi and Phillips, 2005)  

ดงันัน้งานวจิยัต่อเนื่องอาจท าการส ารวจในช่วงอายุอื่น หรอือาชีพอื่น ที่มลีกัษณะและวตัถุประสงค์ในการใช้งานที่
แตกต่างกนั เช่น เจา้ของธุรกจิ นักเรยีน เป็นต้น นอกจากนัน้ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิอัตราการใช้งานอาจยงัไม่ใช่ปัจจยัทัง้หมด 
เนื่องจากค่าสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการแสดงออกตวัตนและอทิธพิลทางสงัคมสามารถอธบิายอตัราการใชง้านได ้6.2% และ
ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความหลากหลายในการใชง้านอาจยงัไม่ใช่ปัจจยัทัง้หมด เนื่องจากค่าสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการใชง้าน
สามารถอธบิายความหลากหลายในการใชง้านได ้2.3% นัน้แสดงว่าอาจมปัีจจยัอื่นเพิม่เตมิ 

อน่ึงงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเฉพาะผลกระทบในการใชส้มารท์โฟนทีม่ากเกนิไป ซึง่วจิยัต่อเนื่องอาจจะศกึษาประโยชน์
จากการใชส้มารท์โฟนในด้านส่งเสรมิการท างาน เช่น การใชโ้ปรแกรมนัดหมายในการท างาน ใชโ้ปรแกรมดา้นสื่อสงัคม
ออนไลน์ในการท างาน เป็นตน้ หรอืเรื่องสขุภาพกบัผูป่้วย เช่น โปรแกรมตรวจวดัหวัใจ เป็นตน้ 
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