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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุ ก ารติ ด สมาร ท โฟนของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษา
ชายและกลุมนักศึกษาหญิง กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน986 คน
แบงเปนนักศึกษาชาย 421 คน และนักศึกษาหญิง 565 คน โดยการสุมแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่
ใชรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 11 ตอน ที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญ มีคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายในของแบบวัดอยูระหวาง 0.527 – 0.942 และมี
ความตรงเชิงโครงสรางอยูในเกณฑที่ยอมรับไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและทําการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยพบวา 1) แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของ
นักศึกษาในกรุงเทพมหานครที่ปรับแกมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา
2= 458.42, df = 100, p < .01, RMSEA = 0.060, NNFI = 0.95, CFI = 0.96, SRMR = 0.051,
2/df = 4.58 และพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมตอการติดสมารทโฟนมากที่สุดคือ คานิยมแบบ
วัตถุนิยม ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการติดสมารทโฟนได
รอยละ 292) แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาใน
กรุ ง เทพมหานครระหว า งกลุ ม นั ก ศึ ก ษาชายและกลุ ม นัก ศึ ก ษาหญิ ง มี รู ป แบบความสั ม พั น ธ ที่ มี
ลักษณะไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม แตพบวามีคาน้ําหนักองคประกอบเพียงตัวแปรสังเกตเดียวคือ
คานิยมแบบวัตถุนิยมดานความสุขในชีวิตที่แตกตางกัน สําหรับคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส การสื่อสารภายในครอบครัว กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และการติดสมารทโฟนข
องกลุมนักศึกษาหญิงสูงกวากลุมนักศึกษาชาย สวนตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถของตนเอง
และความเหงาของกลุมนักศึกษาหญิงต่ํากวากลุมนักศึกษาชาย
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The aim of this study was 1) to examine the causal relationship model of
smartphoneaddiction among undergraduate students in Bangkok;and 2) to compare the
model between males and females. The participants consisted of nine hundred eighty six
undergraduate students in Bangkok:four hundred and twenty one males and five hundred
and sixty five females. The two-stage random sampling technique was used to select the
participants in this study. The data was collected using a set of questionnaires witheleven
sectionsand the questionnaires were verified for content validity by experts. The Cronbach’s
alpha coefficient ranged from 0.527 – 0.942 and the confirmatory factor analysis showed
that model was a good fit for the indices. It demonstrated the appropriate validity and
reliability. The hypothesized models were examined by LISREL.
The research findings were as follows:1) The hypothesized structural relationships
of causal factors affecting smartphone addiction among undergraduate students in Bangkok
was adjusted in harmony with the fitted empirical data (2= 458.42, df = 100, p < .01,
RMSEA = 0.060, NNFI = 0.95, CFI = 0.96, SRMR = 0.051, 2/df = 4.58). The materialism
value was found to be highest, directly affecting smartphone addiction among
undergraduate students, all causal variables could accountfor twenty nine percent of the
variance in smartphone addiction; 2) there wasno difference between the structural
relationship model of the causal factors affecting smartphone addiction between males and
femalesbut there were different factor loadings on one observed variable,: the happiness
dimension of materialistic values.For theinvariant latent means structures revealed the
difference between of latent variable means across two groups. The females had higher
latent means of anauthoritative parenting style, family communication, suitable peer
activities, andsmartphone addictionthan the males. In contrast, thefemales had lower latent
means of self-efficacy andloneliness than the males.
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1

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในยุคปจจุบันสมารทโฟน (Smartphone) เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามาก
ขึ้น ยิ่งการเปดตัวของสมารทโฟนหลากหลายยี่หอ ทําใหจํานวนผูใชสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอยางมาก
จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหสมารทโฟนเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันจึงทํา
ใหเกิดการใชงานตลอดเวลาบางรายใชมากจนกระทั่งสงผลกระทบตอชีวิตประจําวัน ขอมูลจากหนวย
คลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2556: ออนไลน)ไดนําเสนอถึงการศึกษาของลี
และคณะ (Lee.; & et al.2009)ที่ไดศึกษาผลของการติดสมารทโฟนในเด็กวัยรุนเกาหลี พบวาการที่
สมารทโฟนมีฟงกชันการทํางานที่หลากหลาย ทําใหเกิดความสะดวกและเพลิดเพลินแกผูใชซึ่ง
นําไปสูการใชที่มากเกินไปได นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนกลุมนี้จะมีอาการผิดปกติ เชน อาการหงุดหงิด
กระสับกระสาย วิตกกังวลหากไมไดใชสมารทโฟน หรืออินเตอรเน็ต มีปญหาทางการคิด มีอาการ
ซึมเศราหรือกระวนกระวาย และมีอารมณฉุนเฉียวมากกวากลุมอื่น ทั้งยังสงผลตอการเขาสังคมและ
พัฒนาการดานการเรียนรูของเด็กได หากสังเกตพฤติกรรมของคนสมัยใหมไมวาจะเปนคนไทยหรือ
คนตางประเทศตางใหความสนใจกับสมารทโฟนมากกวาสิ่งรอบขาง จากการวิจัยของพิชญ เพชรคํา
(2557) พบวาพฤติกรรมการใชโทรศัพทสมารทโฟนของวัยรุนไทยสงผลกระทบดานลบคือกอใหเกิด
การติดเกมสและมีแนวโนมระดับความสัมพันธของคนในสังคมเริ่มลดลงเนื่องมาจากการพูดคุยปาก
ตอปากกันนอยลง และการศึกษาของภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) พบวาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนข
องวัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับการสื่อสารมากสงผลใหมีการพกพาไปทุกที่โดยมีการใชงานอยู
เกือบตลอดเวลา ใช เชื่อมตออินเทอรเ น็ต ส งและรับ ขอความแบบโตตอบกันทันที (chat) โดยมี
ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช 90 นาทีตอครั้งจะเห็นไดวาการใชสมารทโฟนตอเนื่องเปนเวลานานยอม
สงผลตอกระทบในดานตางๆ ตามมาเชนเดียวกับที่เบียนชีและฟลลิปส (Bianchi; & Philips. 2005)
กลาวถึงการติดสมารทโฟนวาจะไปเกี่ยวของกับลักษณะตางๆ ของบุคคลที่แสดงออกใหเห็น นั่นก็
คือ บุคคลที่ติดสมารทโฟนจะใชสมารทโฟน ตอเนื่องไปเรื่อยหยุดตนเองไมคอยได ตองเผชิญหนา
กับภาวะทางการเงิน และปญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมในชวงที่ใชสมารทโฟนมากเกินความจําเปน เชน
ความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง เปนตน ที่เปนปญหาของการใชสมารทโฟนมากเกินความจําเปนใน
วัยหนุมสาว ซึ่ งเมื่ อใชสมารทโฟนจนกลายเปนการติดอาจสงผลทางลบตอการเงินสุข ภาพกาย
สุขภาพจิตและชีวิตทางสังคมแลวยั งครอบคลุมไปถึ งประเด็นปญหาการจัดการเวลาและปญหา
ทางการเรียนในสถานศึกษาได (Hong; Chiu; & Huang. 2012)จากการศึกษาการติดสมารทโฟนที่
ผานมาเปนการศึกษาการติดพฤติกรรมที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาการติดอินเทอรเน็ต (Young.
1998; Hong; Chiu; & Huang. 2012; Kwon; et al. 2013; Lee. 2013; Kim; et al. 2014; Lin; et al.
2014)แนวคิดการติดพฤติกรรมของบราวน (Brown. 1993 อางอิงจาก Alavi; et al. 2012; Brown.
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1997 อางอิงจาก Walsh; et al. 2008; Walsh; White; & Young. 2010) แนวคิดการติดเทคโนโลยี
ของกริฟฟธส (Griffiths.1995; Griffiths. 2005; Bianchi; & Philips.2005; Kim; et al. 2014) และ
เกณฑชี้วัดของ DSM-IV สําหรับการติดสารเสพติด (Yen; et al. 2009; Kwon; et al. 2013; Merlo;
Stone; & Bibbey. 2013)และการติดพนัน (Lee. 2013) มาใชเปนแนวทางในการระบุเกณฑการ
พิจารณาการติดพฤติกรรม ดังนั้นการติดสมารทโฟนของบุคคลก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับบุคคลที่
ติดอินเตอรเน็ตติดเทคโนโลยี และติดการพนันยิ่งเมื่อสมารทโฟนสามารถใชงานไดอยางหลากหลาย
รูปแบบก็ยิ่งทําใหบุคคลมีการพึ่งพาหรือติดอุปกรณมากยิ่งขึ้นคือไมไดใชเพียงแคเปนสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลเทานั้นแตยังใชสมารทโฟนเปนอุปกรณในการใชงานอยางอื่นๆ ดวย ซึ่ง
เบียนชีและฟลลิปส (Bianchi; & Philips.2005) ไดระบุถึงสัญญาณเตือนในลักษณะตางๆ ที่บงบอก
ถึงการติดสมารทโฟน อาทิ บุคคลที่ติดสมารทโฟนจะซอนการใชงานจากครอบครัวหรือเพื่อนมี
ปญหาเรื่องการเงินที่เกิดจากการใชสมารทโฟน รูสึกหมกมุน วิตกกังวล ไมมีความสุขเมื่อไมไดอยู
ในชวงที่ใชสมารทโฟน ควบคุมการใชสมารทโฟนไมไดหรือเปนการยากที่จะหยุดใชสมารทโฟน และใช
สมารทโฟนเพื่อหนีจากปญหาและความทุกขหรือความเครงเครียด
จากสภาพสังคมในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซอนและ
เปนไปอยางรวดเร็วทําใหสังคมไทยเปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ขนาดครอบครัวเล็กลงมีลักษณะ
เปนครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวจึงไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม จากที่มีเครือญาติผูกพัน
ใกลชิด เกื้อกูล อบรมบุตรหลาน ปลูกฝงวัฒนธรรมและคานิยมประเพณีกลับออนแอลง สงผลตอ
ความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกครอบครัว การอยูรวมกันและความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัว
เริ่มเสื่อมสลายความผูกพันในครอบครัวเริ่มหางเหินอันเนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจบังคับ
ใหสมาชิกในครอบครัวตองพึ่งตนเองมากขึ้น ขาดการอบรมเลี้ยงดู ขาดการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและ
กันในครอบครัว ทําใหความผูกพันกันนอยลง ความอดทนและพึ่งพาตอกันลดนอยลงขาดสื่อสารกัน
ก็ลดลง ขาดความเขาใจระหวางพอแมกับลูก พี่กับนอง หรือญาติผูใหญในครอบครัว ทําใหเกิดปญหา
ความรุนแรงทั้งในครอบครัวและในสังคมดวย (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 2552: 6-7)
และผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ยังทําใหเด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้งทั้งที่เจตนาและไมเจตนา หลาย
ครอบครัวที่ ทิ้งเด็กโดยไมตั้งใจปล อยปละละเลยเพราะพอแมตองออกไปทํางานจึงส งผลให เกิด
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของวัยรุนที่ปรากฏใหเห็นอยางหลากหลาย อยางการติดพฤติกรรม เชน
การเล น เกม คอมพิ ว เตอร การใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ก็ เ ป น หนึ่ ง ในพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยเช น กั น
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 2552: 8) ปจจัยดานครอบครัวเปนสภาพแวดลอมที่
สําคัญที่สุดเพราะครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธใกลชิดกับมนุษยทุกคนในสังคม
เปนสถาบันแรกที่ทําหนาที่ในการถายทอดคานิยม ปลูกฝงความเชื่อ สรางเสริมทัศนคติ กําหนด
บุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งสรางระเบียบทางสังคมใหแกสมาชิกใหม มีผลตอการ
พัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม ทั้ งยังหล อหลอมบุ คลิ กภาพของบุค คลใหเ ปนไปตามที่สั งคม
ตองการ นําไปสูการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขดวย (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว. 2552: 1) ในขณะเดียวกันในชวงของวัยรุนที่เปนวัยที่กําลังคนหาอัตลักษณของตน
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ตองการการยอมรับจากสังคมและคนใกลชิด จึงเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในวัยรุนเปนอัน
มาก และมีสวนชักนําใหเกิดการปฏิบัติตัวทั้งในทางที่ดีและไมดี (วิไลลักษณ เสรีตระกูล. 2553: 20)
ซึ่งในช ว งสิ บ ป ที่ ผา นมามี ผู สนใจศึ ก ษาเกี่ย วกับ การติ ดสมาร ท โฟนกัน มากขึ้นแต อยา งไรก็ ต าม
งานวิจัย ส ว นใหญ ที่ ศึก ษาจะเนนอิ ท ธิ พลของการติดสมารทโฟนที่มีต อบุ ค คลและความสัมพั น ธ
ระหวางการติดสมารทโฟนกับปจจัยภายในตัวบุคคลหรือเปนการพัฒนาแบบวัดการติดสมารทโฟน
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟน โดย
ศึกษาถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่ประกอบไปดวยตัวแปรดานครอบครัว ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใสและการสื่อสารภายในครอบครัว และตัวแปรดานเพื่อน ไดแก กิจกรรมที่เหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน ปจจัยภายในบุคคลที่ประกอบไปดวยตัวแปรที่ไปเพิ่มการเกิดพฤติกรรม ไดแก ความ
เหงา ความเครียดในชี วิ ต และค านิยมแบบวัต ถุนิยม และตัว แปรที่ชวยลดหรือบรรเทาการเกิด
พฤติกรรม ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับตนเอง และการจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหาซึ่งตัวแปรดังกลาวขางตนเปนตัวแปรที่อยูในปจจัยที่สงผลตอการติดพฤติกรรม
ตามแนวคิดเกี่ยวกับกายจิตสังคม (Biopsychosocial) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการติดพฤติกรรมวา
เกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ครอบคลุมทั้งปจจัยทางกาย (Biological) ปจจัยทางจิต (Psychological)
และปจจัยทางสังคม (Social environment) กลาวไดวาปจจัยทางกายและปจจัยทางจิตรวมกันเปน
ปจจัยจากภายในตัวบุคคล และปจจัยทางสังคมเปนปจจัยจากสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอบุคคลใน
การติดพฤติกรรม(Griffiths. 2005: 195)ซึ่งการติดสมารทโฟนก็เปนการติดพฤติกรรมอยางหนึ่ง
เชนกัน
นอกจากนี้ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559: ออนไลน) ในชวงเวลา 5 ประหวางป
2555-2559 พบวามีผูใชสมารทโฟนในกรุงเทพมหานครมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องและสัดสวน
ของผูใชถือวามากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย และกลุมอายุ 15-24 ปมีสัดสวน
การใชสมารทโฟนสูงสุดและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน และในการเปรียบเทียบผูชาย
กับผูหญิงในดานสังคม ลีชางและเชง (Lee; Chang; & Cheng. 2014) กลาววาผูหญิงจะใชเวลาใน
การคุยโทรศัพทนานกวาผูชาย ทั้งการพูดคุยกับเพื่อน ลูกคา หรือพวกขายของตามโทรศัพท ทั้งนี้
ความแตกต า งกั น ในการใช อิ นเทอร เน็ ต และสมาร ทโฟนระหว างผู ชายกั บผู หญิ งพบว าผู หญิ งมี
แนวโนมจะใชสมารทโฟนเพื่อการสื่อสารพูดคุยหรือรักษาสัมพันธภาพทางสังคมออนไลนในขณะที่
ผูชายมักใชสมารทโฟนในการเลนเกมหรือการพนัน (Bolle. 2014: 20 อางอิงจาก Duggan; &
Brenner. 2012) งานวิจัยของม็อคและคณะ (Mok; et al. 2014: 817) ศึกษาการวิเคราะหโมเดลการติด
อินเทอรเน็ตและสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลี จํานวน 448 คน พบวา ผูชายจะติด
อินเทอรเน็ตมากกวาผูหญิง แตผูหญิงแตติดสมารทโฟนมากกวาผูชาย สอดคลองกับปารคและลี
(Park; & Lee. 2014: 100) ที่ผูหญิงจะมีแนวโนมการตอบสนองตอการติดสมารทโฟนสูงกวาผูชาย
แตในการศึกษาของฮอลลและพารสันส (Hall;& Parsons. 2001) ไมพบวาเพศมีความสัมพันธกับการ
ติดสมารทโฟน เชนเดียวกับงานวิจัยของดอรเส็นและคณะ (Deursen; et al. 2015: 411) ศึกษา
โมเดลพฤติกรรมเคยชินและพฤติกรรมการติดสมารทโฟน: บทบาทของประเภทการใชสมารทโฟน
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ความฉลาดทางอารมณความเครียดทางสังคม การกํากับตนเอง อายุและเพศของผูตอบ 386 คน
พบวา เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการติดสมารทโฟนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษากลุมตัวอยางในกลุม
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู ใ นกรุ ง เทพมหานครระหว า งนั ก ศึ ก ษาชายและ
นักศึกษาหญิงเพื่อจะทดสอบวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟน
ระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไมแตกตางกันหรือไมแปรเปลี่ยนไปตามเพศ ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้คงสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในดานการตอยอดความรูและการนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาปจจัยที่ชวยลดพฤติกรรมที่เปนปญหาอยางการติดสมารทโฟนตอไปได

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อเปรียบเทียบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษา
ชายและกลุมนักศึกษาหญิง

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนข
องนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนาจะกอใหเกิดคุณคาทั้งใน
ดานความรูและการนําไปใช ดังนี้
1. ความสําคัญดานความรู
เนื่องจากที่ผานมางานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการติดสมารทโฟนยังมีไมมาก
นักการศึกษาครั้งนี้จึงทําใหไดขอคนพบที่เปนความรูเบื้องตนในการอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
ติดสมารทโฟนของนักศึกษา ซึ่งตัวแปรสาเหตุมาจากการบูรณาการแนวคิดทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยาสอดคลองกับการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร ซึ่งทําใหเขาใจในเรื่องการติดสมารทโฟนไดอ
ยางชัดเจนขึ้นและขอมูลที่ไดจากการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยทานอื่นๆ ที่สนใจ
เพื่อทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป ซึ่งจะทําใหไดองคความรูที่หลากหลายมากขึ้น
2. ความสําคัญดานการนําไปใช
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยทําใหทราบวาปจจัยในตัวบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมตัวแปร
ใดบางที่เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการติดสมารทโฟน ทั้งนี้ปจจัยในตัวบุคคลประกอบไปดวยตัว
แปรที่ไปเพิ่มใหเกิดพฤติกรรม ไดแก ความเหงา ความเครียดในชีวิต และคานิยมทางวัตถุ และตัวแปร
ที่ไปชวยลดหรือบรรเทาการเกิดพฤติกรรม ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับตนเอง
และการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา และปจจัยสภาพแวดลอมประกอบไปดวยตัวแปรดาน
ครอบครัว ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและการสื่อสารภายในครอบครัว และตัวแปรดานเพื่อน
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ไดแก กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน ซึ่งปจจัยที่กลาวมาขางตนเปนปจจัยที่สงผลตอการติด
พฤติกรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับกายจิตสังคม (Biopsychosocial) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการติด
พฤติกรรมวาเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ครอบคลุมทั้งปจจัยทางกาย ปจจัยทางจิต และปจจัยทาง
สังคม กลาวไดวาปจจัยทางกายและปจจัยทางจิตรวมกันเปนปจจัยจากภายในตัวบุคคล และปจจัยทาง
สังคมเปนปจจัยจากสภาพแวดลอมที่สงผลตอบุคคลในการติดพฤติกรรม (Griffiths. 2005: 195) ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนปจจัยสภาพแวดลอมหรือปจจัยในตัว
บุคคลที่จะชวยลดหรือบรรเทาการติดสมารทโฟน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการหาแนว
ทางการปองกันการติดสมารทโฟนที่จะสงผลกระทบตอตนเองและสังคมของเยาวชน ทั้งนี้สําหรับ
นักวิจัยทานอื่น ๆ ที่สนใจสามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปใชในการศึกษาวิจัยในบริบทอื่น
ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครจํานวน 35
มหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559: ออนไลน)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน
(Two-stage random sampling) โดยในขั้นแรก สุมมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified
random sampling) โดยแบงตามประเภทมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ
(มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) จํานวน
19 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 16 มหาวิทยาลัยแลวจึงสุมอยางงาย (Simple
random sampling) โดยการจับสลากรายชื่อจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนใน
จํานวนเทากัน ไดมหาวิทยาลัยมาจํานวน 16 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางให
เหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังกลาวนั้นตองใช
วิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งวิธีการประมาณคาดังกลาวจะ
ไดผลดีเมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดใหญกวา 500 คน (Tabachnick; & Fidell. 2013: 719 อางอิงจาก
Hu.; et al. 1992)สอดคลองกับที่แฮรและคณะ (Hair.; et al. 2010: 662) ไดเสนอกลุมตัวอยางที่นอย
ที่สุดในกรณีที่มีจํานวนตัวแปรแฝงมาก ขนาดกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดจํานวน 500 คน ทั้งนี้ในการ
วิเคราะหขอมูลมีการแบงกลุมสําหรับการวิเคราะหออกเปน 2 กลุม ผูวิจัยจึงกําหนดใหแตละกลุมมี
กลุมตัวอยางจํานวน 500 คน ดังนั้นนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางรวมทั้งหมดจํานวน 1,000 คน และ
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ในขั้นที่สอง สุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใชเปนกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว ดวยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)กับนักศึกษาที่มีการติดสมารทโฟนที่ไมใชนักศึกษา
ที่ใชตามปกติ จากการที่นักศึกษาไดรับการตักเตือนหรือบอกกลาวจากบุคคลรอบขางใหนักศึกษา
ไดรับรู รวมทั้งตัวนักศึกษาเองก็รับรูไดถึงการใชงานที่มากกวาปกติของตนเองจึงพยายามควบคุม
การใช ส มาร ท โฟนของตนเอง ซึ่ ง ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การสอบถามนั ก ศึ ก ษาก อ นเพื่ อ เป น การกรอง
นักศึกษาเบื้องตน แลวจึงทําการเก็บขอมูลกับนักศึกษาอยางนอยมหาวิทยาลัยละ 65 คน และเพื่อให
ไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไวผูวิจัยจึงไดทําการเก็บขอมูลกับนักศึกษาไปมหาวิทยาลัยละ
80 คน เพื่อไวชดเชยแบบสอบถามที่อาจไดคืนมาไมครบหรือไมสมบูรณ
เนื้อหา
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได มี ข อ ความให นั ก ศึ ก ษาได ป ระเมิ น ตนเอง เพื่ อ นํ า มาใช
ประกอบการกรองนักศึกษาที่จะเปนกลุมตัวอยางในการวิเคราะหขอมูล โดยนักศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางจะเปนนักศึกษาที่เลือกคําตอบวา “เคย” ในแบบสอบถามของขอความที่วา “นักศึกษาเคย
พยายามควบคุมหรือหยุดการใชสมารทโฟนที่ใชอยางตอเนื่องครั้งละนานๆ หรือไม” ซึ่งการประเมิน
ตนเองในขอนี้จะเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวานักศึกษารับรูถึงการใชงานที่มากกวาปกติของตนเองจึง
พยายามควบคุมการใชงาน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ป จจั ยภายในบุ ค คล ประกอบด ว ย ตั ว แปรที่ช ว ยลดหรือบรรเทาการเกิ ดพฤติ กรรม
ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับตนเอง และการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหาและตัวแปรที่ไปเพิ่มการเกิดพฤติกรรม ไดแก ความเหงา ความเครียดในชีวิต และคานิยม
แบบวัตถุนิยม
2. ปจจัยสภาพแวดลอม ประกอบดวย ตัวแปรดานครอบครัว ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใสและการสื่อสารภายในครอบครัว และตัวแปรดานเพื่อน ไดแก กิจกรรมกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน
3. พฤติกรรม ไดแก การติดสมารทโฟน

นิยามศัพทเฉพาะ
สมารทโฟน คือ โทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความสามารถในการใชงานที่
นอกเหนือจากการโทรศัพทหรือรับสาย มีแอพพลิเคชั่นใหใชงานมากมาย สามารถรองรับการใชงาน
อินเทอรเน็ตผาน 3G และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสาย (Wifi) และสามารถปรับการใชงานใหตรง
กับความต องการได มากกว าโทรศัพทมือถื อธรรมดา โดยรูป แบบนั้นขึ้นอยูกับแพลตฟอร มของ
สมารทโฟนและระบบปฏิบัติการ
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นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
1. การติดสมารทโฟน (Smartphone addiction) หมายถึง การที่นักศึกษาใหความสําคัญ
และหมกมุนอยูกับสมารทโฟน มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณเมื่อใชสมารทโฟน มีการใชสมารทโฟน
เปนเวลานานหรือตลอดเวลา จนไมสามารถควบคุมตนเองใหหยุดใชได เมื่อไมไดใชสมารทโฟนจะ
หงุดหงิด กระวนกระวายใจ รูสึกขัดแยงคับของใจเมื่อถูกขัดขวางการใชสมารทโฟนจากคนรอบขาง
และมีการกลับไปใชสมารทโฟนนานขึ้นหรือมากขึ้นหลังจากที่พยายามควบคุมการใชหรือหยุดใชงาน
ซึ่งลักษณะเหลานี้จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูวิจัยไดบูรณาการการติดสมารทโฟ
นตามลักษณะการติดพฤติกรรมตามแนวคิดของบราวน(Brown. 1993, 1997) และลักษณะการติด
เทคโนโลยีตามแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths. 2005) มาใชในการอธิบายถึงลักษณะการติดสมารท
โฟนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยองคประกอบ 6 องคประกอบ คือ
1.1 การใหความสําคัญ (Salience)หมายถึง การที่นักศึกษาใหความสําคัญกับสมารท
โฟนและใชสมารทโฟนจนถึงแมไมไดใชก็จะนึกถึงสมารทโฟน อยูตลอดเวลา
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Mood modification) หมายถึง การใชสมารทโฟน
จะทําใหนักศึกษามีความรูสึกที่ดี ผอนคลาย
1.3 การสูญเสียการควบคุม (Loss of control) หมายถึง นักศึกษาไมสามารถควบคุม
การใชสมารทโฟนไดและมีการใชสมารทโฟนมากขึ้นเพื่อที่จะใหเกิดความพึงพอใจ
1.4 การเลิกหรือหยุดใช (Withdrawal) หมายถึง นักศึกษารูสึกหงุดหงิด วิตกกังวล
กระสับกระสาย กระวนกระวาย เมื่อไมไดใชหรือหยุดใชสมารทโฟน
1.5 การขัดแยง (Conflict) หมายถึง นักศึกษารูสึกคับของใจเมื่อถูกขัดขวางการใช
สมารทโฟนจากคนรอบขาง ไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพื่อน หรืออาจารย
1.6 การกลั บ คื น สู ส ภาพเดิ ม (Relapse) หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสจะกลั บ ไปใช
สมารทโฟนเหมือนเดิมหรือมากขึ้น หลังจากที่ไดมีการพยายามควบคุมการใชหรือหยุดใชในการวัด
การติดสมารทโฟนนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดการติดสมารทโฟนขึ้นตามแนวคิดของบราวน(Alavi; et
al. 2012: 292-293 อางอิงจาก Brown. 1993; Walsh; White; & Young. 2008: 79 อางอิงจาก
Brown. 1997)และแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths. 2005: 191-197) ใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา
เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน) นักศึกษาที่ได
คะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่ติดสมารทโฟนสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
2. การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การที่นักศึกษาเชื่อวาตนเอง
สามารถทําในสิ่งที่ไ มเคยทําหรื องานที่ยากๆ หรือจัดการสิ่ งตางๆ ที่หลากหลายได รวมถึงการ
เผชิญหนากับปญหาตางๆ ได ในการวัดการรับรูความสามารถของตนเองนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับ
มาจากแบบวัดการรับรูในความสามารถของตนเองของเวทินี สุขมาก; อัจฉรี ศิริสุนทร; และประภาพร
มีนา (2545) เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด(6 คะแนน) จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน)
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นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวานักศึกษาที่
ไดคะแนนนอยกวา
3. การกํากับตนเอง (Self-regulation) หมายถึง การที่นักศึกษามุงมั่นทําตามเปาหมายแม
ตองเผชิญกับความยากลําบากในการใหตนเองคงอยูกับการกระทํานั้น ซึ่งในสถานการณที่จําเปน
จะตองจดจอความสนใจไปในงานที่ทําอยูและรักษาสมดุลทางอารมณของตน ในการวัดการกํากับ
ตนเองนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัด Self-Regulation Scale (SRS) ของชวารเซอรดิฮล
และชมิทซ (Schwarze; Diehl; & Schmitz. 1999) เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด
(6 คะแนน) จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน)นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาเปน ผูที่มีการกํากับ
ตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
4. การจัดการความเครียดแบบเนนที่ปญหา (Task-oriented coping) หมายถึง การที่
นั ก ศึ ก ษาแสดงออกถึ ง การจั ด การป ญ หาทั้ ง ในด า นความคิ ด และการกระทํ า มี จุ ด หมายที่ ก าร
แกปญหาหรือพยายามเปลี่ยนสถานการณเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ในการวัดการจัดการความเครียด
แบบเนนที่ปญหานี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัด Coping Inventory for Stressful
Situations (CISS) ของเอนดเลอรและปารคเกอร (Endler; & Parker. 1994) เปนมาตรประเมินคา 6
ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน)นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวา
เปนผูที่มีการจัดการความเครียดแบบเนนที่ปญหาสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
5. การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (Authoritative parenting style) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่
บิดามารดาสนับสนุนใหนักศึกษามีอิสระตามควร มีการกําหนดขอบเขตพฤติกรรมของนักศึกษา และ
ใหนักศึกษาเชื่อฟงและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดากําหนดใหอยางมีเหตุผล บิดามารดาให
ความรักความอบอุนและใสใจตอนักศึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษาเปนตัวของตัวเอง รับฟงเหตุผล
จากนักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการตัดสินเรื่องตางๆ ของครอบครัวในการวัด
การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัด Parenting Styles and Dimensions
Questionnaire (PSDQ) ของโรบินสันโอลเซ็นและฮารท (Robinson; Olsen; & Hart. 2001) เปน
มาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตบอยมาก (6 คะแนน) จนถึงไมเคยเลย (1 คะแนน) นักศึกษาที่ได
คะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอย
กวา
6. การสื่อสารภายในครอบครัว (Family communication) หมายถึงสิ่งที่แสดงถึงวิธีคิดของ
แต ละคน ซึ่งแสดงออกไดทั้ งทาทีและคําพูด ที่เ นนถึงสัมพั นธภาพที่ดีต อกันของสมาชิกภายใน
ครอบครัวในการวัดการสื่อสารภายในครอบครัวนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวของออลซัน(Olson. 2010) เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตบอยมาก(6
คะแนน) จนถึงไมเคยเลย (1 คะแนน)นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการสื่อสารใน
ครอบครัวสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
7. กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน(Suitable activities among peer) หมายถึง การที่
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนกับตนเองหรือผูอื่น และทํากิจกรรมเหลานั้นรวมกับเพื่อน
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ไมวาจะเปนกิจกรรมการเลน การพูดคุยสนทนา และกิจกรรมอื่นๆในการวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อนนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดการทํากิจกรรมที่เหมาะสมระหวางนักเรียนกับ
เพื่อนของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด (6 คะแนน)
จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน)นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่ทํากิจกรรมเหมาะสม
รวมกับเพื่อนสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
8. ความเหงา (Loneliness) หมายถึง การที่นักศึกษาไมมีความสุข รูสึกโดดเดี่ยวอางวาง
แปลกแยกจากผู อื่น มี สั มพัน ธภาพที่ หา งเหิ นกั บ ผูอื่ นไม เ ป น ไปตามที่คิ ดไว และมี ลัก ษณะที่ จ ะ
แยกตัวออกจากสั งคม ในการวัดความเหงานี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับ มาจากแบบวัด short-form
UCLA Loneliness Scale: ULS-8 ของเฮยและดีมัทเทโอ (Hay; & DiMatteo. 1987) เปนมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตบอยมาก (6 คะแนน) จนถึงไมเคยเลย (1 คะแนน)นักศึกษาที่ไดคะแนน
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความเหงาสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
9. ความเครียดในชีวิต (Life stress) หมายถึง การที่นักศึกษามีการประเมินสถานการณใน
ชีวิตอยางสถานการณที่คาดไมถึง ควบคุมไมได และเกินกําลังที่จะตอบสนองที่ตนกําลังประสบอยูใน
ขณะนั้น จนทําใหรูสึกหนักใจ เปนทุกข ในการวัดความเครียดในชีวิตนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมา
จากแบบวัด Thai version of Perceived Stress Scale (T-PSS-10) ของณหทัยวงศปการันย
และทินกรวงศปการันย (Wongpakaran; & Wongpakaran. 2001) ซึ่งแปลมาจากแบบวัด
Perceived Stress Scale (PSS) ของโคเฮน คามารค และเมอรเมลสไตน (Cohen Kamarck; &
Mermelstein.1983: 394) เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตบอยมาก (6 คะแนน) จนถึงไมเคย
เลย (1 คะแนน) นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความเครียดสูงกวานักศึกษาที่ได
คะแนนนอยกวา
10. คานิยมแบบวัตถุนิยม (Materialism value) หมายถึง การที่นักศึกษาใหความสําคัญ
แกทรัพยสินเงินทองเปนศูนยกลางในชีวิต นําไปสูความสําเร็จ และมีความสุขความพึงพอใจในชีวิต
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ลักษณะ ไดแก 1)ความเปนศูนยกลางของชีวิต (Centrality) หมายถึง
การที่ นั ก ศึ ก ษาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การได เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น เงิ น ทองและมี ศู น ย ก ลางหรื อ
จุดมุงหมายของชีวิตอยูที่การไดเปนเจาของทรัพยสินจํานวนมาก2)ความสุขในชีวิต (Happiness)
หมายถึงการที่นักศึกษาใหความสําคัญกับการมีเงินทองมากๆและเชื่อวาการไดเปนเจาของทรัพยสิน
จํานวนมากๆจะทําใหชีวิตมีความสุข 3)ความสําเร็จในชีวิต (Success) หมายถึงการที่นักศึกษาให
ความสําคัญกับทรัพยสินเงินทองและเชื่อวาความสําเร็จในชีวิตคนเราวัดไดจากทรัพยสินเงินทอง ใน
การวัดคานิยมแบบวัตถุนิยมนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัด Materialism Values Scale
(MVS) ของริชินสและดอวรสัน (Richins; & Dawson.1992) เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริง
ที่สุด (6 คะแนน) จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน) นักศึกษาที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่มี
คานิยมแบบวัตถุนิยมสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนนอยกวา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรตางๆ ที่ศึกษา
และสรุปเปนหัวขอสําคัญ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการติด
2. แนวคิดเกี่ยวกับสมารทโฟนและการติดสมารทโฟน
3. ปจจัยเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟน
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
5. สมมติฐานการวิจัย
ซึ่งในแตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการติด
1.1 ความหมายของการติด
คําวา “addictions” หรือการติด เริ่มใชครั้งแรกกับการดื่มสุราหรือการใชสารตางๆแบ
บิงตัน คริสเทนเซน และแพทดอเทอร (ผจงจิต ผาภูมิ. 2546: 44 อางอิงจาก Babington;
Christensen; & Patsdaughter. 2000) ไดกลาววาพฤติกรรมโดยทั่วไปเชน การใชยา การดื่มสุรา
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเลนพนัน การสูบบุหรี่ การชอบปง การมีเพศสัมพันธ
หรื อ แม ก ระทั่ ง การใชค อมพิว เตอร ห รือ อิ น เตอรเ น็ ต อาจเป น เรื่ อ งปกติ ห รือ ผิ ด ปกติ ก็ไ ด ถา เป น
พฤติกรรมปกติจะเปนกิจกรรมที่แสดงออกอยางเหมาะสม สรางสรรค แตเมื่อใดเปนการกระทํา
ที่มากเกินไปจนไมสามารถเลิกทําได ไมสามารถควบคุมไมใหทํา มีความรูสึกคับของใจ กระวน
กระวายใจเมื่อไมไดกระทําพฤติกรรมนั้น และมีผลกอใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงในหนาที่ตางๆ
ไมวาจะเปนการเรียน การงาน และชีวิตครอบครัว พฤติกรรมดังกลาวจะถือเปนพฤติกรรมย้ําทําหรือ
การเสพติดทั้งสิ้น
การติดจะถูกอธิบายภายใตเงื่อนไขของการเกิดซ้ําเพื่อความเพลิดเพลินใจที่นําไปสู
การเกิดพฤติกรรมที่สูญเสียการควบคุมและเกิดผลตามมาในทางลบ อยางที่กูดแมน (Goodman.
1990: 1404) ไดกลาวถึงการติดวาเปนรูปแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเพลิดเพลินตอสาร
เสพติดและทําใหเกิดการหลีกหนีจากความรูสึกไมสบายใจภายในใจ พรอมกับการที่ไมสามารถ
ควบคุมตนเองไมใหทําพฤติกรรมนั้นๆ ซ้ําได ทําใหพฤติกรรมนี้ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนตอง
เผชิญกับผลที่ตามมาในทางลบ โดยทั่วไปปรากฏการณของการติดไดรับการอธิบายวาจะเริ่มตนจาก
สิ่งเราที่เปนปญหามากระตุนแลวทําใหเกิดพฤติกรรมซ้ําๆ ในการใชสารเสพติดจนกลายเปนการเสพ
ติดในภายหลัง (Valderrama. 2014: 12 อางอิงจาก West. 2001) ศูนยวิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศูนยวิจัยยาเสพติด.ม.ป.ป.: ออนไลน) ก็ได
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อธิบายถึงการเสพติดไววาเปนสภาวะซึ่งสิ่งมีชีวิตหมกมุนในพฤติกรรมย้ําคิดย้ําทํา เพราะพฤติกรรม
นั้นมีผลตอบแทนที่สงเสริมความพอใจ จนสูญเสียสมรรถภาพที่จะควบคุมการบริโภค นอกจากนี้ยัง
ไดอธิบายวาสารเคมีในสมองที่ทําหนาที่เปนตัวสงผานสัญญาณประสาทมีบทบาทเกี่ยวของกับกลไก
การเสพติดของมนุษย แทที่จริงแลวกลไกการเสพติดเปนกลไกตามธรรมชาติของรางกาย เพื่อให
เกิดการแสวงหาสิ่งที่ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร น้ํา เพศสัมพันธ และการ
ทํานุบํารุงดูแลเอาใจใส เปนต น สิ่ งเหล านี้เ ป นสิ่ งเราหรือกระตุนความพอใจของมนุษ ย สมองมี
บทบาทสําคัญในการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหรางกายไดรับสิ่งเหลานี้อยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ สมองสวนที่ทําหนาที่นี้เรียกวาสมองสวนควบคุมความพอใจ ตัวสงผานสัญญาณประสาท
ในสมองสวนนี้คือ โดปามีน เมื่อสมองสวนที่ควบคุมความรูสึกพอใจนี้ถูกกระตุนโดยสิ่งเราตางๆ จะ
หลั่งสารโดปามีนออกมา เมื่อสิ่งเราหมดไป ระดับโดปามีนในสมองลดลง ความรูสึกพอใจก็ลดลงดวย
เกิดเปนความไมสบายใจ กระวนกระวาย ตองแสวงหาสิ่งเรามากระตุนอีก เพื่อรักษาระดับโดปามีน
ในสมองไวลารคินวูดและกริฟฟธส (Larkin; Wood; & Griffiths. 2006) มองวากรอบของการเสพติด
จึงเปนความสัมพันธในปฏิกิริยาระหวางบุคคล เปาหมายของการกระทําและวัฒนธรรม นอกจากนี้
สภาพทางกายและจิตใจ รวมทั้งปจจัยทางสิ่งแวดลอมจะมีสวนชวยอยางมากในการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงของการเสพติดกิจกรรมใดๆ (Valderrama. 2014: 12 อางอิงจาก Griffiths; & Larkin.
2004)
ผูวิจัยสรุปไดวา การติดเปนการแสดงพฤติกรรมบางอยางซ้ําๆ จนไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมนั้นๆ ได เพราะมีผลตอบแทนที่สงผลตอความพอใจเพลิดเพลิน รูสึกหงุดหงิดคับของใจ
เมื่อไมไดกระทําพฤติกรรมนั้น แมวาการกระทําพฤติกรรมนั้นจะกอใหเกิดผลเสียตอการเรียนและ
การดําเนินชีวิต
1.2 สาเหตุของการติด
อันคอร (ธนิกานต มาฆะศิรานนท.2545: 15 อางอิงจาก Encore. 1987) สาเหตุที่บุคคล
ตองการใชสิ่งเสพติดเกิดจากเหตุผลดังนี้ 1)เหตุผลดานอารมณ เนื่องจากเกิดความตองการภายใน
จิตใจ เชน ความตองการเพิ่มคุณคาใหตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อหนีจากความผิดหวัง ความ
วิตกกังวล ความกระวนกระวาย ความไมมั่นคงในชีวิต หลบหนีจากปญหา ความกดดันในชีวิต 2)
เหตุผลดานรางกายเพื่อใหรางกายผอนคลาย ระงับความเจ็บปวด เพื่อความรูสึกที่รุนแรง หรือเพื่อ
ความอดทน 3) อิทธิพลดานสภาพแวดลอม เปนผลจากสังคมรอบขาง ครอบครัวและกลุมเพื่อน ซึ่ง
จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ การใช สิ่ ง เสพติ ด บุ ค คลที่ มี ป ญ หาทางครอบครั ว ขาดความรั ก ความอบอุ น
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว จะหันหาสิ่งเสพติดเพื่อหนีจากภาวะความเปนจริง 4) เหตุผลดาน
สังคม เมื่อบุคคลตองการที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น และเปนที่ยอมรับของกลุม หรือหลีกเลี่ยง
จากความรูสึกโดดเดี่ยว เมื่อกลุมมีการใชสิ่งเสพติด บุคคลก็จะใชตามเพื่อเขาสังคม และ 5) เหตุผล
ดานสติปญญา เปนการใชเพื่อบรรเทาความเครียดในสมอง
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1.3 การติดสาร
คําวา “สาร (Substance)”ในที่นี้หมายถึง สารที่ทําใหเกิดการเสพติด ซึ่ง รัตนา สาย
พานิชยและชัชวาล คิลปกิจ (2558: 102-104) ไดกลาวถึงสาร 9 ชนิดคือ 1) แอลกอฮอล 2) คาเฟอีน
3) กัญชา 4) สารหลอนประสาท 5) สารระเหย6) Opioids 7) สารกลุม Sedatives, Hypnotics และ
Anxiolytics8) สารกระตุนประสาท และ 9) ยาสูบ ทั้งนี้เกณฑในการวินิจฉัยตาม DSM-5 การใชสาร
ที่มีปญหา (Substance abuse) กอใหเกิดความเสียหายหรือความทุกขซึ่งแสดงออกมาอยางนอย2
ขอ โดยเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 1) มีการใชสารนั้นจํานวนมากหรือเปนระยะ
เวลานานกวาที่ตั้งไจไว 2) มีความตองการอยางตอเนื่องหรือความพยายามที่ไมเคยสําเร็จในการที่
จะลดหรือควบคุมการใชสารนั้นๆ 3) ใชเวลาไปกับกิจกรรมตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสารนั้น เพื่อเสพ
สารหรือฟนตัวจากฤทธิ์ยาของสารนั้น 4)มีความอยาก ความปรารถนาอยางมาก หรือมีแรงกระตุนที่
จะใชสารนั้นๆ 5) มีการใชสารนั้นซ้ําแลวซ้ําอีก สงผลใหบทบาทภาระหนาที่ที่สําคัญที่ทํางาน ที่
โรงเรียน หรือที่บานลมเหลว 6) ใชสารอยางตอเนื่อง แมวาจะมีปญหาตางๆ ในดานสังคม หรือ
ปญหาสัมพันธระหวางบุคคลที่มีสาเหตุหรือทําใหแยลงไปจากสารนั้นๆ อยูอยางตอเนื่องหรือซ้ําแลวซ้ํา
อีก 7) กิจกรรมสําคัญๆ ทางสังคม หนาที่การงานหรือการพักผอนหยอนใจตองถูกเลิกลมหรือลดลง
เนื่องจากการใชสาร 8) ใชสารนั้นซ้ําแลวซ้ําอีกในสถานการณที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย9) มี
การใชสารนั้นตอไปเรื่อยๆ แมจะทราบวาการมีปญหาทางกายและจิตใจอยูอยางตอเนื่องหรือซ้ําๆ
เปนมาจากสารนั้นๆ10) มีการดื้อยาตามขอใดขอหนึ่ง ไดแก10.1) มีความตองการที่จะใชสารนั้น
เพิ่มขึ้นอยางมาก เมื่อมีการใชอยางตอเนื่องในจํานวนเทาเดิม 10.2) ผลของสารนั้นจะลดลงไปอยาง
มาก เมื่อมีการใชอยางตอเนื่องในจํานวนเทาเดิม และ11) มีอาการขาดยา ตามขอใดขอหนึ่ง ไดแก
11.1) เกิดลักษณะของกลุมอาการขาดยา 11.2) มีการใชสารนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาอาการขาด
ยา (รัตนา สายพานิชยและชัชวาล คิลปกิจ. 2558: 105-106)
1.4 การติดพฤติกรรม
เมื่อกลาวถึง “การติด (Addiction)” คนสวนใหญจะนึกถึงการติดยาหรือการเสพติดสาร
เสพติดตางๆ (Griffiths.1995: 14 อางอิงจาก Rachlin. 1990) ซึ่งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ของการติดในลั กษณะที่ เป นพฤติกรรม การพิจารณาว าพฤติกรรมลักษณะใดที่แสดงถึงการติด
พฤติกรรมนั้น ใหพิจารณาไดจากลักษณะของพฤติกรรมที่มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายไวดังนี้
มารค (Marks.1990: 1389) อธิบายวาการติดหมายถึงการทําซ้ําๆ ที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดรับสารเคมีและนอยมากที่ทําประจําโดยปราศจากจุดมุงหมายภายหลังจะรวมถึงการเสพติด
พฤติกรรมที่ครอบคลุมถึงโรคย้ําคิดย้ําทํา เสพติดการใชจาย (รวมถึงการพนัน) การกินมากเกินไป
หมกมุนเรื่องเพศ และชอบหยิบฉวยของคนอื่น อาการติดที่พบบอยคือการกระตุนซ้ําๆ ใหมีสวนรวม
ในพฤติกรรมนั้น ความเครียดทางจิตใจเพิ่มขึ้นจนกวาจะไดทําพฤติกรรมนั้นแลว ความเครียดจะ
หายไปชั่วคราวอยางรวดเร็วเหมือนปดสวิตซ แลวจึงคอยๆ กลับมากระตุน อาการเฉพาะภายนอก
และบางทีสัญญาณภายในสําหรับกระตุนซึ่งมารค (Marks)ไดกลาววากิจวัตรประจําวันที่ทําซ้ําๆ ไม
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เรียกว าเปนการเสพติดจนกระทั่งทํ าบอยมากหรือมีความรุ นแรงนําไปสูความบกพรองทางกาย
พฤติกรรมที่ทํามากเกินความจําเปนที่ไมมีสารเสพติดภายนอกเปนเปาหมาย เรียกวา “การเสพติด
พฤติกรรม” (ที่ไมใชสารเคมี) ความคลายกันของการเสพติดพฤติกรรมและการเสพติ ดสารเคมี
อาการของการเสพติดพฤติกรรมมีคุณสมบัติที่รวมกันกับการเสพติดยาซึ่งอาจชี้ไปที่ความทับซอน
กัน ซึ่งอาการของความผิดปกติของการควบคุมตนเอง ขาดการยับยั้งชั่งใจและการกํากับตนเอง ซึ่ง
WHO (Marks. 1990: 1391. อางอิงจาก Edwards.1986) ไดกลาวถึงอาการของการเสพติดไวดังนี้1)
กระตุนซ้ําๆ ใหมีพฤติกรรมนั้นอยางตอเนื่อง2) ความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้นจนกวาจะทําพฤติกรรมนั้น
แลว3) เมื่อทําพฤติกรรมแลวจะความตึงเครียดจะหายไปอยางรวดเร็ว แตแคชั่วคราว4) การคอยๆ
กลับมากระตุนในชวงเวลาตอมา5) การกระตุนจากภายนอกที่ไมเกี่ยวกับสารเสพติด6) ภาวะของการ
กระตุนมีทั้งภายในและสภาพแวดลอมตางๆ 7) การปองกันในการกลับไปสูสภาพเดิม โดยการฝก
ควบคุมตนเองจากแรงกระตุนเพื่อลดความเคยชินที่เปนความปรารถนาและการถอดถอนพฤติกรรม
รวมทั้งการควบคุมสิ่งเราที่มากระตุน (การจัดการสภาพแวดลอม)
เบียนชีและฟลลิปส (Bianchi; & Phillips. 2005: 40) ไดกลาวถึงการติดพฤติกรรมไว
วา ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมของการเสพติดนั้นเปนไปตามรูปแบบทางการแพทยและถูกพาดพิงถึง
การพึ่งพาที่สัมพันธกับการบริโภคสารเสพติด เชน ยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล จนเมื่อไม
นานนี้มีนักวิจัยเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับรูปแบบของการเสพติดทางการแพทยและมีการถกเถียงกันวา
แนวคิดเรื่องการเสพติดจะตองครอบคลุมขอบเขตของพฤติกรรมใหกวางขึ้น นักวิจัยหลายคนจึงมี
การถกเถียงกันถึงรูปแบบการติดพฤติกรรม อยางแนวคิดของการติดเทคโนโลยีที่มีการศึกษาและ
ไดรับการตรวจสอบไป ซึ่งกริฟฟธส (Griffiths. 1995: 14-15) เชื่อวาการติดเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่ง
ของการติดพฤติกรรมและไดกําหนดนิยามปฏิบัติการการติดเทคโนโลยีเปนการติดพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องจักรและไมเกี่ยวของกับสารเคมีในธรรมชาติ
แสดงใหเห็นถึงการใชที่มากเกินไปโดยไมคํานึงวาจะใชเทคโนโลยีในรูปแบบใด จึงระบุพฤติกรรมนี้
วาเปนการติด ซึ่งลักษณะการติดพฤติกรรมมีองคประกอบหลักของการติด คือ การใหความสําคัญ
(Salience) เคลิบเคลิ้ม (Euphoria) การตานทาน (Tolerance) การเลิกหรือหยุดใช(Withdrawal)การ
ขัดแยง (Conflict)และการกลั บคืนสูสภาพเดิม(Relapse) ถือเปนการติดตามแนวคิดของกริ ฟฟ ธส
ดังนั้นการติดเทคโนโลยีจึงไดรับการพิสูจนวาเปนผลของพฤติกรรมที่มากเกินไปสอดคลองกับผลที่
พบกับเสพติดยา การติดสุราและการติดพนัน
กูดแมน (Goodman. 1990: 1404) อธิบายถึงการติดพฤติกรรมวาตองมีลักษณะ
พฤติกรรมอยางนอย 5 ลักษณะจาก 9 ลักษณะนี้ถึงจะระบุไดวาบุคคลมีการติดพฤติกรรม ไดแก
1) หมกมุนกับพฤติกรรมหรือกับกิจกรรมบอยครั้ง2)มีพฤติกรรมมากขึ้นหรือใชเวลานานกวาที่ตั้งใจ
3) มีความพยายามในการลด ควบคุม หรือหยุดพฤติกรรม4)ใชเวลาในกิจกรรมที่คิดวามีความสําคัญมี
สว นร ว มในกิจ กรรมนั้ น หรื อ คื น สภาพจากผลกระทบที่เ กิ ด ขึ้ น ได 5)มี พฤติก รรมบ อยขึ้ น เมื่ อถู ก
คาดหวังวาจะตองประสบความสําเร็จในอาชีพ การเรียน และหนาที่ทางสังคม6)มีพฤติกรรมจน
ยกเลิกหรือลดกิจกรรมทางสําคัญทางสังคม การงานหรือการพักผอนหยอนใจ7)มีพฤติกรรมตอเนื่อง
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ซ้ํ า เดิ ม ทั้ ง ที่ รู ว า จะมี ป ญ หาทางสั ง คม การเงิ น จิ ต ใจและร า งกายเกิ ด ขึ้ น 8)มี ค วามต อ งการทํ า
พฤติกรรมมากขึ้นหรือมีความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อใหบรรลุตามความตองการหรือผลลดลงซึ่ง
พฤติกรรมยังคงเปนเชนเดิม9)กระสับกระสายหรือหงุดหงิดถาไมสามารถทําพฤติกรรมได
บราวน (Alavi; et al. 2012: 292-293 อางอิงจาก Brown. 1993; Walsh; White; &
Young.2008: 79 อางอิงจาก Brown.1997) อธิบายถึงการติดพฤติกรรมไว 6 ลักษณะ ดังนี้ 1)การ
ใหความสําคัญ (Salience cognitive and behavioral) กิจกรรมนี้เปนสิ่งสําคัญที่สุดครอบงําความคิด
และพฤติกรรมของบุคคล2)ผอนคลาย/เคลิบเคลิ้ม (Relief/Euphoria) อารมณทางบวกเปนผลมาจาก
การมีสวนรวมในกิจกรรม 3) สูญเสียการควบคุม/การตานทาน (Loss of control/Tolerance)บุคคล
สูญเสียการควบคุมพวกเขาจะกระทํากิจกรรมนี้เหมือนเปนพฤติกรรมที่จําเปนตองทําใหมากขึ้นเพื่อ
ความสนุกสนานตื่นเตน 4) การเลิกหรือหยุดใช (Withdrawal) ความรูสึกที่หงุดหงิดไมพอใจที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถกระทํากิจกรรมนี้ได5)ความขัดแยงกับคนอื่น (Conflictinterpersonal
and other activities)การกระทํากิจกรรมนี้นําไปสูขัดแยงกับคนอื่นและดานอื่นๆของชีวิตบุคคล และ
6) การกลับสูสภาพเดิม (Relapse and reinstatement) กิจกรรมนี้จะกลับมาอยูในระดับเดิมหลังจาก
ที่พยายามจะลด
กริฟฟธส (Griffiths. 2005:191-197) กลาวถึงลักษณะการติดพฤติกรรมไว 6 ลักษณะ
ดังนี้1)การใหความสําคัญ (Salience)พฤติกรรมที่กลายเปนกิจวัตรประจําวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของ
บุคคลและจะมีอํานาจเหนือความคิดความรูสึกและพฤติกรรม 2) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
(Mood modification)อารมณมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลที่จะเผชิญความเครียดและกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอารมณอยางรวดเร็วหรือผอนคลาย 3) การสูญเสียการควบคุม (Loss of control)
เปนกระบวนการเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการจนบรรลุตามความพอใจมีการใชเวลาในพฤติกรรมบอยขึ้น
4)การเลิกหรือหยุดใช (Withdrawal) รูสึกไมพอใจหงุดหงิดฉุนเฉียวและผลทางกายที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลไมสามารถทําพฤติกรรมนั้นๆได5) การขัดแยง (Conflicts) การขัดแยงกันระหวางบุคคลและ
คนรอบขาง (ความขัดแยงระหวางบุคคล) ขัดแยงกับกิจกรรมอื่น (ชีวิตในสังคมการทํางานงานอดิเรก
และความสนใจ) หรือภายในตนเอง (รูสึกเสียการควบคุมตนเอง) เนื่องจากใชเวลามากเกินไปกับการ
ติดพฤติกรรมนั้นๆ 6)กลับสูสภาพเดิม (Relapse)มีแนวโนมที่จะกลับมาทําพฤติกรรมซ้ําๆแบบเดิม
และกลับมาทําแบบเดิมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการควบคุม
แองส (Engs.2012) กลาวถึงการเสพติดพฤติกรรมวาเกี่ยวของกับกิจกรรมสารเสพติด
วัตถุสิ่งของหรือพฤติกรรมจนกลายเปนใหความสนใจแตเรื่องเหลานี้เปนหลักในชีวิตของบุคคลแลว
ไปทําใหยกเลิกกิจกรรมอื่นหรือใหความสําคัญมาจนเริ่มจะมีอันตรายตอตัวบุคคล หรือทางรางกาย
ทางจิตใจ หรือทางสังคม จึงถือวาเปนการเสพติดพฤติกรรมบุคคลที่สามารถกลายเปนผูเสพติดหรือ
หมกมุนกับบางสิ่งบางอยาง ซึ่งนักวิจัยบางคนใหมองวามีความคลายคลึงกันระหวางการเสพติดทาง
รางกายกับสารเคมีตางๆ เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือยาเสพติดตางๆ และการติดทางจิตใจกับ
กิจกรรมตางๆ เชน การพนัน การมีเพศสัมพันธ การทํางาน การซื้อสินคา หรือความผิดปกติในการ
รับประทานอาหาร
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ลักษณะรวมกันระหวางการติดสารกับการติดพฤติกรรมมีลักษณะทั่วไปในการติด
ตางๆ ดังนี้1)บุคคลจะกลายเปนคนหลงใหลในวัตถุ กิจกรรม หรือสารเสพติด2)พวกเขาจะแสวงหา
สิ่งที่ติดหรือทําพฤติกรรมนั้นแมวาจะกอใหเกิดอันตราย เชน ปญหาทางรางกาย การทํางานหรือการ
เรียนแยลง มีปญหากับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน3)บุคคลจะมีลักษณะย้ําทําในกิจกรรมนั้น
เปนการทํากิจกรรมซ้ําแลวซ้ําอีกในลักษณะที่มากจนเกินไปและไมสามารถควบคุมได4)เมื่อเกิดการ
หยุด ชะงั กของกิ จกรรม จะมี อาการเกิดขึ้ นคล ายอาการถอนยา ทํ าให หงุดหงิดฉุนเฉียว มี ความ
ปรารถนาอยางรุนแรง กระวนกระวายใจ หรือมีภาวะซึมเศรา5)บุคคลไมสามารถควบคุมตนเองในการ
เสพติดไดวาใชเวลามากแคไหนเทาไหรถึงพอถือเปนการสูญเสียการควบคุม6) บุคคลจะปฏิเสธ
ปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนผลมาจากการทําพฤติกรรมเสพติดแมวาจะไดรับผลกระทบทางลบ7) บุคคล
มักจะซอนพฤติกรรมเหลานี้จากครอบครัวหรือเพื่อนสนิทที่มีการกลาวถึงความกังวลของเขาตอ
พฤติกรรมของเรา เชน ซอนอาหารไวใตเตียง ซอนขวดเหลาไวในตูเสื้อผา ไมแสดงใบเสร็จบัตร
เครดิตใหคูสมรสดูเปนตน8) บุคคลหลายคนที่มีพฤติกรรมเสพติดมักจะไมแสดงตัววามีพฤติกรรม
เสพติด 9) ภาวะซึมเศราเปนเรื่องปกติของบุคคลที่มีพฤติกรรมเสพติด10) บุคคลที่มีพฤติกรรมเสพ
ติดมักจะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา รูสึกกังวล
จากการขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การติดพฤติกรรม เปนการหมกมุนตอเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนเวลานาน มีการกระทําพฤติกรรมนี้มากกวาที่ตั้งใจไว ซึ่งบอยครั้งจน
ไมสามารถควบคุมหรือบังคับตนเองไดสงผลใหขาดสัมพันธภาพกับคนรอบขางไมวาจะเปนคนใน
ครอบครั ว เพื่ อ นๆ หรื อ คนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งเมื่ อ ไม ไ ด ก ระทํ า พฤติ ก รรมจะมี อ าการหงุ ด หงิ ด
กระสับกระสายหรือกระวนกระวายใจ และการกระทําพฤติกรรมนี้จะทําใหเกิดปญหาทางสังคม
การเงิน จิ ตใจ และร างกาย นั่นก็ คือสงผลกระทบตอการเรียน การงาน การเงิน ชีวิ ตประจําวัน
ปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง และสุขภาพกาย
1.5การติดพฤติกรรมประเภทตางๆ
1.5.1 การติดการพนัน (Pathological gambling)
ใน DSM-4 ไดระบุเกณฑการวินิจฉัยผูที่ติดการพนันวาบุคคลจะตองมีลักษณะ
ตามที่กลาวดังตอไปนี้ 5 ขอหรือมากกวาในเกณฑดังนี้ 1) ถูกครอบงํา มีความหมกมุนอยูกับการ
พนัน 2) เพิ่มเงินลงทุนในการเลนพนันเพื่อใหบรรลุตามที่ตองการ 3) ไมสามารถหยุดหรือลดปริมาณ
การเลนการพนันไดบอยครั้ง 4) กระสับกระสาย ถูกกระตุนทางอารมณ เชน โกรธ โมโหงาย ถาไมได
เลนการพนัน 5) การพนันนั้นเปนหนทางหนีจากปญหา และภาวะอารมณที่ไมปกติ 6) การเลนการ
พนันนั้นเปนการชดเชยความสูญเสียของบุคคล 7) โกหก ปดบังครอบครัวเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลน
พนัน 8) มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเลนพนัน 9) ไดรับผลกระทบ
จากการเลนการพนัน ทั้งสูญเสียความสัมพันธกับบุคคลอื่น อาชีพการงาน การเรียน 10) มีการขอ
ยืมเงินจากบุคคลอื่น เพื่อแกปญหาภาวะทางการเงินซึ่งเปนผลมาจากการพนัน
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1.5.2 การติดเทคโนโลยี (technology addiction)
กริฟฟธส (Griffith. 1995: 14) ไดกลาวถึงการติดเทคโนโลยีและระบุวาการติด
เทคโนโลยี เ ป นการติ ดพฤติ กรรม ซึ่ งการติ ดพฤติ กรรมไม ได เป นการเสพติ ดทางสารเคมี (nonchemical)มีลักษณะเชนเดียวกับการติดการพนัน กลาวคือ เปนการติดในสิ่งที่กระทําและความรูสึกที่
ไดรับจากการกระทํา โดยการติดเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับเครื่องมือ มีการ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและทําใหเกิดการติด โดยระบุวาการติดอินเทอรเน็ตถือเปนการติดเทคโนโลยี
ในลักษณะหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับเบรนเนอร(Brenner. 1996) ที่ระบุวาการติดอินเตอรเน็ตเปนการติด
ดานจิตใจ ไมเกี่ยวของกับสารเคมี การติดทางเทคโนโลยีมีลักษณะดังนี้ 1) การใหความสําคัญ (Salience)
เปนการใหความสําคัญกับกิจกรรมนั้นวาเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตจนกลายเปนกิจวัตรประจําวันที่
สําคัญ มีลักษณะหมกมุนอยูกับกิจกรรมนั้น แมไมไดใชก็จะครุนคิดถึงการใชอยูตลอด 2) สนุกตื่นเตน
(Euphoria) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอารมณทําใหรูสึกผอนคลายทุกครั้งที่ไดใชงาน 3)การตานทาน
(Tolerance) เปนการเพิ่มการกระทําพฤติกรรมจนทําใหเกิดความพึงพอใจ 4) อาการของการเลิก
(Withdrawal symptoms) รูสึกไมพึงพอใจ เชน หงุดหงิด โมโห กระสับกระสาย เมื่อไมไดใชงาน 5)
การขัดแยง(Conflict) มีความขัดแยงระหวางบุคคลในลักษณะของสัมพันธภาพกับผูอื่นหรือเกิดความ
ขัดแยงภายในใจของตนเอง เนื่องจากใชเวลามากเกินไป6. กลับสูสภาพเดิม(Relapse) มีแนวโนมจะ
กลับมากระทําพฤติกรรมซ้ําๆ แบบเดิมและใชเวลามากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีการบังคับตนเองหรือ
ควบคุมตนเองในการใชงาน
1.5.3 การติดอินเทอรเน็ต (Internet use disorder)
การติดอินเทอรเน็ตยังไมไดถูกกําหนดใหเปนโรคทางจิตเวชอยางเปนทางการ
ตามเกณฑการวินิจฉัยโรค DSM-5 เนื่องจากยังขาดหลักฐานการวิจัยที่เพียงพอในการสนับสนุนวา
การติดอินเทอรเน็ตเปนปญหาทางจิตเวช อยางไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับการติดอินเทอรเน็ตสวนใหญ
ใชเกณฑการวินิจฉัยของยัง(Young. 1998) ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑวินิจฉัยโรคติดสารเสพติด
(Substance dependence) และการติดการพนัน (Pathological gambling) ตามเกณฑของ DSM-4
โดยอาศัยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 1) ใชอินเทอรเน็ตนานมากเกินไป ใชเวลาในอินเทอรเน็ต
มากกวาที่ตั้งใจเอาไวไมสามารถหยุดตัวเองหลังจากใชอินเทอรเน็ตไปแลวเปนเวลานาน 2) ใช
อินเทอรเน็ตนานขึ้นเรื่อยๆ (Tolerance) หรือหมกมุนสนใจ application ใหมๆ เว็บใหมๆ ตองการ
เพิ่มความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ตใหไวขึ้นเรื่อยๆ 3) มีอาการผิดปกติเมื่อไมได
ใชอินเทอรเน็ต (Withdrawal) เชน หงุดหงิด โมโห กระสับกระสายไมมีสมาธิดื้อไมฟงเหตุผลบางคน
อาจถึ ง ขั้ น ซึ ม เศร า หรื อ มี พ ฤติ ก รรมก า วร า วเป น ต น และ4)เกิ ด ผลเสี ย หายตามมาจากการใช
อินเทอรเน็ตมากเกินไป เชน ขาดความรับผิดชอบในการเรียน หรือการทํางาน ขาดเรียน/ขาดงาน
ตื่นสาย ผลการเรียนตก โกหก มี ป ญหาสุ ขภาพ มีป ญหาสั มพันธภาพกับ ผูอื่น แยกตัว เปนตน
(ชาญวิทย พรนภดลและเอษรา วสุพันธรจิต. 2558: 564-565)
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1.5.4 การติดสื่อ (media addiction)
สื่อชวยใหเกิดความรูสึกผอนคลายจากปญหากดดันและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตทั้งนี้มูลเลอร (Thacker. 2011: 8 อางอิงจาก Mueller. 1996) ไดนําเสนอการติดสื่อดังนี้1)
Growing preoccupation การถูกสื่อครอบงํา และใชเวลามากขึ้นในสื่อรูปแบบตางๆ2)Consequencesการ
ไดรับผลกระทบจากการใชสื่อมากเกินไป เชน การละทิ้งครอบครัว เพื่อน และสังคมรอบขาง3)
Pursuit of opportunities การพยายามหาโอกาสในการใชสื่ออยางตอเนื่อง4) Defiance มีพฤติกรรม
กาวราวและไมเชื่อฟงที่มาจากการเรียนรูจากสื่อ 5) Obsession and fantasy สื่อสรางความรูสึกเหมือน
จริงใหกับบุคคล 6) Tolerance ใชเวลากับสื่อมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อใหเกิดความพอใจยิ่งขึ้น 7) Emotional
mood swings การใชสื่อทําใหเกิดอารมณแปรปรวนอาจใจรอนขึ้นหรือเงียบสงบลง 8) Overuse การ
ติดสื่อจนเกิดพฤติกรรมที่ยากจะบังคับหรือควบคุมใชเวลาในการใชสื่อมากเกินไป 9) Neglect of
responsibilities การละทิ้งความรับผิดชอบในหนาที่การงานหรือการเรียน 10) Denialเมื่อถูกใครถาม
ถึงการหมกมุนกับการใชสื่อจะไมพอใจโกรธและไมคุยดวย 11) The state of the family การรูสึกไม
พอใจเมื่อไดรับการตักเตือนเกี่ยวกับการใชสื่อ 12) Financial investment มีการลงทุนในคาใชจาย
เกี่ยวกับสื่อมากเกินไป
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การติดพฤติกรรมประเภทตางๆ ไดแก การติดพนัน
การติดเทคโนโลยี การติดอินเทอรเน็ต และการติดสื่อนั้นคอนขางมีความคลายคลึงกันในลักษณะ
ของการกระทําพฤติกรรม ซึ่งเมื่อติดแลวก็จะเกิดความตองการที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆ โดยไม
สามารถที่หยุดหรือควบคุมตนเองได และจะเพิ่มความถี่และปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดผล
กระทบกับตนเองทั้งดานการเรียน การทํางาน สัมพันธภาพกับผูอื่น มีปญหาสุขภาพ และปญหา
ทางการเงิน เปนตน

2. แนวคิดเกี่ยวกับสมารทโฟนและการติดสมารทโฟน
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่
โทรศั พท มื อ ถือ หรื อ โทรศั พท เ คลื่ อ นที่ เป น อุ ป กรณ สื่ อ สารอิ เ ลคทรอนิ ค สลั ก ษณะ
เดี ย วกั บ โทรศั พ ท บ า นแต ไ ม ต อ งใช ส ายโทรศั พ ท จึ ง ทํ า ให ส ามารถพกพาไปที่ ต า งๆ ได
โทรศัพทมือถือใชคลื่นวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทมือถือผานสถานีฐาน โดยเครือขาย
ของโทรศั พ ท มื อ ถื อ แต ล ะผู ใ ห บ ริ ก ารจะเชื่ อ มต อ กั บ เครื อ ข า ยของโทรศั พ ท บ า นและเครื อ ข า ย
โทรศัพทมือถือของผูใหบริการอื่นๆ โทรศัพทมือถือในปจจุบันนอกจากจะมีคุณสมบัติในการสื่อสาร
ทางเสียงแลวยังมีความสามารถอื่นอีก เชน สนับสนุนการสื่อสารดวยขอความ เชน การบริการสง
ขอความสั้นๆ ผานโทรศัพทมือถือ (SMS)การเชื่อมตออินเทอรเน็ต การสื่อสารดวยมัลติมีเดียเชน
MMS นาฬิกา นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา ปฏิทิน ตารางนัดหมาย โปรแกรมประมวลผลคํา รวมไป
ถึงความสามารถในการรองรับแอพพลิเคชันดวยวาจา เปนตน
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2.2 วิวัฒนาการของโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่
เริ่มจาก 1) ยุค 1G (1st generation) เริ่มตั้งแตยุคแรกระบบยังเปนระบบอนาล็อกและ
มีการแบงความถี่ออกมาเปนชองเล็กๆ ในยุคนี้สามารถงานทางดานเสียไดเพียงอยางเดียว แต
อยา งไรก็ ต ามผู ใ ช ใ นยุค นี้ ก็ยั ง ไม ไ ด มี ค วามต อ งการที่ จะใช บ ริ ก ารประเภทอื่น 2)
ยุ ค 2G
nd
(2 generation) เนื่องจากผูใชมีความตองการและความหลากหลายดาน การบริการมากขึ้น จึงมีการ
พัฒ นาการส ง คลื่ น ทางคลื่ นวิ ท ยุ จ ากแบบอนาล็ อ กมาเป น แบบดิ จิ ทั ล ทํ า ให ผู ใ ช ส ามารถใช ง าน
ทางดานขอมูลไดนอกเหนือจากบริการเสียง ทําใหยุคนี้กลายเปนยุคเฟองฟูของโทรศัพทมือถือ และ
เพราะการใหบริการทางดานขอมูล ทําใหเกิดบริการอื่นๆ ที่ตามมามาอีกมากมาย ไมวาจะเปนการ
ดาวนโหลดเสียงเรียกเขา ภาพสําหรับแตในหนาจอตางๆ แตบริการในยุคนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องของ
ความเร็วในการรับสงขอมูลที่ยังอยูระดับต่ํา 3) ยุค 2.5G (2.5 generation) หลังจากนั้นเปนยุคที่อยู
ระหวาง 2G และ 3G ในยุคนี้มีการนําเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) มาใช
เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมูลใหมากกวายุค 2G เทคโนโลยี GPRS สามารถสงขอมูลไดที่
ความเร็วสูงสุด 115 kbps แตความเร็วของ GPRS ในการใชงานจริงถูกจํากัดใหอยูที่ประมาณ 40
kbps เทานั้น ซึ่งในยุค 2.5G นั้นจะเปนยุคที่เริ่มมีการใชบริการในสวนของขอมูลมากขึ้น และการสง
ขอความก็พัฒนาจาก SMS มาเปน MMS โทรศัพทมือถือก็เริ่มเปลี่ยนจากจอขาวดํามาเปนจอสี
เสียงเรียกเขาจากเดิมที่เปนเพียง monotone ก็เปลี่ยนเปน polyphonic รวมถึง true tone ตางๆ
ดวย 4) ยุค 2.75 คือยุคที่ตอเนื่องมาจาก GPRS แตจะมีการพัฒนาความเร็วในการสงขอมูลเพิ่ม
สูงขึ้น และเรียกเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมูลวา EDGE (Enhanced Data
rates for Global Evolution) ซึ่งจะมีความเร็วมากกวา GPRS ประมาณ 3 เทาหรือมีความเร็วสูงสุด
ประมาณ 384 kbps แตมีความเร็วในการใชงานจริงประมาณ 80-100 kbps 5) ยุด 3G (3rd Generation)
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 นั้นจะเปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานการรับสงขอมูลและเทคโนโลยีที่อยู
ในปจจุบันเขาดวยกัน รวมทั้งสงผานขอมูลในระบบไรสาย (Wireless) ที่ความเร็วสูงกวายุค 2.75G
นอกจากนี้ 3G ยังสามารถใหบริการมัลติมีเดียไดอยางสมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ
รับสงขอมูลแอพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น เชน การรับสงไฟลที่มีขนาดใหญ การใช
บริการวิดีโอ/วิดีโอคอนเฟอเรนซ ดาวนโหลดเพลง ชมภาพยนตร ดูโทรทัศนหรือดูการถายทอดสด
ตางๆ ได ซึ่งถาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี 2G กับ 3G แลว 3G มีชองสัญญาณความถี่และความจุ
ในการรับสงขอมูลมากกวาเยอะเลย คุณสมบัติหลักที่เดนๆ อีกอยางของระบบ 3G ก็คือ always on
คือมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลาที่เปดเครื่องดวย 3G เปนยุคแหงอนาคตอัน
ใกลโดยสรางระบบใหมใหรองรับระบบเกาและเรียกวา Universal Mobile Telecommunication
Systems (UMTS) การเขาถึงเครือขายแบบไรสายสามารถกระทําไดดวยอุปกรณหลากหลาย เชน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาอื่น ระบบยังคงใชการเขาชองสัญญาณแบบ CDMA ซึ่งสามารถ
บรรจุชองสัญญาณไดมากกวาแตใชแบบแถบกวาง ระบบนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา WCDMA มี
แนวโนมเชื่อมโยงสัญญาณกับอินเทอรเน็ตไดอยางสมบูรณ และ 6) ยุค 4G (4th generation)
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เทคโนโลยี 4G เปนเครือขายไรสายความเร็วสูงชนิดพิเศษหรือเปนเสนทางดวนสําหรับขอมูลที่ไม
ตองอาศัยการลากสายเคเบิล โดยระบบเครือขายใหมนี้จะสามารถใชงานไดแบบไรสาย รวมถึง
คุณสมบัติการเชื่อมตอเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติระหวางผูใชงานดวยกันเอง นอกจากนั้นสถานี
ฐานที่ทําหนาที่ในการสงผานสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง และมี
ตนทุนการติดตั้งที่แพงลิ่วในขณะนี้จะมีใหเห็นกันอยางแพรหลาย ซึ่งสามารถสงผานขอมูลแบบไร
สายดวยระดับความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เมกะไบตตอวินาที ซึ่งหางจากความเร็วของชุดอุปกรณ
ที่กันอยูในปจจุบันที่ระดับ 10 กิโลบิตตอวินาที (วิวัฒนาการโทรศัพทมือถือ. 2557. ออนไลน)
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา โทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนอุปกรณ
สื่อสารอิเลคทรอนิคสที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการใชงานในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ตั้งแตเขายุค 3G
จนมาถึงยุค 4G
และโทรศัพทมือถือหรือ
โทรศั พทเคลื่อนที่ ที่สามารถใช งานในยุค 2G
ก็กําลังจะหมดไป ทํ าใหโทรศัพทมือถื อหรือ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันถูกเรียกกันวา “สมารทโฟน” เขามาแทนที่เพราะสามารถใชงานได
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งแตกตางไปจากโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ในสมัยกอนที่ถือเอา
คุณสมบัติของการโทรศัพทและรับสายเปนหลักแตสมารทโฟนจะเนนแอปพลิเคชั่นเปนหลักเชน การ
เขาอินเตอรเน็ต การเลนเกมการจัดการไฟลเอกสาร การถายรูป การดูทีวี ฟงเพลง เปนตนซึ่งจะมี
คุณสมบัติตางๆ มากมายครอบคลุมในทุกๆ ดานกลาวโดยงายคือสมารทโฟนเปนคอมพิวเตอรขนาด
เล็กที่สามารถโทรศัพทไดและเลนอินเตอรเน็ตไดนั่นเอง (ความแตกตางระหวางสมารทโฟนและ
โทรศัพทมือถือ. 2557. ออนไลน)
2.3 ความหมายของสมารทโฟน
สมารทโฟน คือ โทรศัพทมือถือยุคใหมที่พัฒนาขึ้นกวาเดิมมีความสามารถมากกวาแค
การรับสายและโทรศัพทออก มีแอพพลิเคชั่นเสริมความสามารถตางๆ มากมาย แทบเรียกวาเปน
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก ขนาดพกพามีระบบการเชื่อมตอไรสาย Bluetooth 3G Wifiมี Port mini USB
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรได รับสงขอมูลตางๆ ไดดวยความเร็วสูง รองรับระบบมัลติมีเดียตางๆ ดู
หนัง avi mp4 3gp ฟงเพลง mp3 acc wav และอื่นๆ หลากหลาย ในปจจุบันมีระบบปฏิบัติการ IOS
Symbian Android Windows Phone และ Blackberry ที่โดงดังไดรับความนิยม นอกจากนี้จะ
เหมือนคอมพิวเตอรขนาดพกพาแลวยังเหมือนมีกลองพกพาอีกดวย ปจจุบันเปนที่นิยมมากกับการ
ถายภาพดวยสมารทโฟนเพราะวาสะดวกกวา ความละเอียดของกลองมีตั้งแตสามแสนพิกเซลไปจน
รุนลาสุดที่ผลิตออกมาใหมกลองมีความละเอียดสูงถึง 41 ลานพิกเซล (สมารทโฟน. 2555: ออนไลน)
สมารทโฟนถือเปนเครื่องมือสื่อสารที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะมีคุณสมบัติในการใชงาน
ไดหลากหลายมากกวาโทรศัพทมือถือ (สาระนารูเกี่ยวกับสมารทโฟน. 2557: ออนไลน) สมารทโฟน
คือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพทมือถือทั่วไป และถูกมองวา
เปนคอมพิวเตอรพกพาที่ทํางานในลักษณะของโทรศัพทเคลื่อนที่โดยสามารถเชื่อมตอความสามารถ
หลักของโทรศัพทมือถือเขารวมกับแอพพลิเคชั่นของสมารทโฟนเอง และยังสามารถใหผูใชงาน
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ติดตั้งโปรแกรมเสริมสําหรับเพิ่มความสามารถของสมารทโฟนของตนเองไดโดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู
กับแพลตฟอรมของโทรศัพทและระบบปฏิบัติการ (ความหมายของแอนดรอยดสมารทโฟนและ
อุปกรณแบบสวมได. ม.ป.ป.: ออนไลน) คุณสมบัติของสมารทโฟน (สมารทโฟนคืออะไร. 2559:
ออนไลน) ก็คือ 1) การเชื่อมตออุปกรณไรสายนี่เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่จะทําใหสมารทโฟนเชน
นั่นคือการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆไมวาจะเปนคอมพิวเตอร PDA โทรศัพทเครื่องอื่นพรินเตอรหรือ
กลองดิจิตอลผานทางอินฟราเรดบลูทูธหรือWifi2) สามารถรองรับไฟล Multimedia ไดหลากหลาย
รูปแบบเชนไฟลภาพภาพเคลื่อนไหวเชนภาพเคลื่อนไหวสกุล.gif เสียงซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบเชน
ไฟล Wave, MP3, Midi ตอไปเปนไฟลวิดีโอซึ่งจะสามารถรองรับภาพเคลื่อนไหวหรือ
ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงเชนสกุล .3gp .mp4 เปนตน
จากข อ มู ล ข า งต น ผู วิ จั ย สรุ ป ได ว า สมาร ท โฟนคื อ โทรศั พ ท มื อ ถื อ หรื อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความสามารถในการใชงานที่นอกเหนือจากการโทรศัพทออกหรือรับสาย มี
แอพพลิเคชั่นใหใชงานมากมาย สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตผาน 3G และการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตไรสาย (Wifi)
และสามารถปรับการใชงานใหตรงกับความตองการไดมากกวา
โทรศัพทมือถือธรรมดา โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยูกับแพลตฟอรมของสมารทโฟนและระบบปฏิบัติการ
2.4 การติดสมารทโฟน
บอลเล (Bolle. 2014: 7) กลาวถึงโทรศัพทมือถือวาเปนอุปกรณที่มีหลายประเภท
ครอบคลุมถึงแท็บเล็ตPDAs และสมารทโฟน เปนอุปกรณที่มีความแตกตางกันในสวนของขนาด
หนาจอ วิธีการใชงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางกันทั้งในแงของการใชงาน
และประสบการณในการใชงาน ซึ่งเนนไปสมารทโฟนเพราะไดรับความนิยมและมีการใชกันอยาง
แพร ห ลายเพราะมี แ อพพลิ เ คชั น และระบบปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ สํ า หรับ ให ใ ช ง านไดห ลายประเภท
สามารถหาซื้อไดงาย มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกไมวาจะเปนที่ไหน เชน ในหองนอน หองน้ํา
หองทํางาน หองอาหาร เปนตน จากความสามารถในการใชงานที่หลากหลายทําใหสมารทโฟนก
ลายเปนอุปกรณสําคัญที่ผูใชงานสามารถเขาถึงกิจกรรมตางๆ ได เชน การบริโภคสินคาและบริการ
ตางๆ การแบงปนขอมูลหรือการใชประโยชนทั้งเพื่อตนเองและสังคมไดตลอดทุกที่ทุกเวลา จน
สมารทโฟนกลายเปนอุปกรณที่ มีบทบาทในชีวิตของคนเราเปนอันมากทําใหเกิดการใชงานและ
ออนไลน ต ลอดเวลา ชี วิ ต ที่ ป ราศจากสมาร ท โฟนสํ า หรั บ หลายๆ คนคงเป น เรื่ อ งที่ ไ ม ส ามารถ
จินตนาการได ดวยเหตุนี้จึงนํ าคนเรามาสูการขาดสมารทโฟนไมไดและดวยการใชสมารทโฟน
ตลอดเวลาเพราะสามารถใช ง านได ทุ ก ที่ ก ารกระทํ า พฤติ ก รรมลั ก ษณะนี้ จ ะทํ า ให เ กิ ด การติ ด
พฤติกรรมได (Young. 1999) ซึ่งตางจากพฤติกรรมเคยชิน (Habitual behavior) ที่เปนการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลอันเกิดจากอิทธิพลของพฤติกรรมเคยชินนั้นเปนไปอยางอัตโนมัติโดยไมตอง
ผานกระบวนการตัดสินใจแตอยางใด พฤติกรรมเคยชินเกิดจาก 1)
พฤติกรรมที่ปฏิบัติซ้ํา
(Repeated behavior) พฤติกรรมใดจะถูกพัฒนาเปนพฤติกรรมเคยชินไดนั้นจะตองถูกปฏิบัติอยาง
บอยครั้งและตอเนื่อง 2) พฤติกรรมที่ปฏิบัติซ้ํานั้นจะตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอในสภาพแวดลอม
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หรือบริบทที่เหมือนเดิม ซึ่งอาจเรียกไดวามีความสอดคลองกันของสถานการณที่ทําใหเกิดการแสดง
พฤติกรรมในแตละครั้ง และ 3) พฤติกรรมที่ปฏิบัติซ้ํานั้น ทําใหผูปฏิบัติเกิดความพึงพอใจหรือเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามมาจากการแสดงพฤติกรรมนั้น ความพึงพอใจหรือผลสัมฤทธิ์นี้จะเปนปจจัยเสริมที่ทํา
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นบอยครั้งและตอเนื่องยิ่งขึ้น ถาการแสดงพฤติกรรมใดของบุคคลเปนไป
ตามเหตุปจจัยทั้ง 3 ประการนี้พฤติกรรมนั้นก็มีโอกาสที่จะถูกพัฒนาเปนพฤติกรรมเคยชินไดในอนาคต
จากเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินตามที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา การที่จะควบคุมหรือยับยั้ง
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเคยชินสามารถทําไดโดยการทําใหพฤติกรรมของบุคคลเปนการแสดงออกที่
ผานกระบวนการตัดสินใจโดยใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลหรืออีกแนวทางหนึ่งคือการเปลี่ยน
บริบทที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินก็จะสามารถยับยั้งและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเคยชินนั้นได
(สุรเมศวร พิริยะวัฒน.2553: 62) พฤติกรรมเคยชินสามารถสงผลไดทั้งผลทางบวกและทางลบ ผล
ทางบวกของพฤติกรรมที่ทําไปเปนอัตโนมัตินี้สามารถทํางานหลายๆ อยางในเวลาเดียวและทํางาน
ที่ซับซอนไดสําเร็จ ในสังคมพฤติกรรมเคยชินจะชวยแสดงถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลและคาดเดา
ถึงการกระทําของบุคคลได ในทางตรงกันขามผลทางลบที่เกิดจากพฤติกรรมเคยชินสามารถเปนเหตุ
ใหกระทําพฤติกรรมแบบไมมีเปาหมายที่รบกวนผูอื่นได เปนการกระทําที่ไมเหมาะสม เหมือนการทํา
อะไรที่มากเกิ นไปอย างการดูสมารทโฟนตลอดเวลาทั้งที่ไมมีอะไรอยางไรก็ต ามการกระทํ านี้ยัง
สามารถกํากับไดหรือปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมได แสดงใหเห็นวาคนเราสามารถที่จะจํากัด
ขอบเขตของผลลบที่เกิดจากพฤติกรรมเคยชินได (Bolle. 2014: 8 อางอิงจาก Rush. 2011) สวน
การติดพฤติกรรมนั้นอธิบายวาเปนการกระทําเพื่อเกิดความพอใจและผอนคลายจากความรูสึกทุกข
ใจและไมสบายใจ/ความเครียด ซึ่งจะทําใหบุคคลไมสามารถควบคุมการกระทํานั้นไดและก็ยังคงการ
กระทําพฤติกรรมนั้นอยางตอเนื่องโดยไมคํานึงถึงผลลัพธที่เปนโทษตามมา นอกจากนี้ คารโบแนลล
โอเบรสและเบรานูรี (Carbonell; Oberst; & Beranuy. 2013: 902-903) ยังไดกลาวถึงความพอใจที่
ไดรับจากสมารทโฟนเปนเหมือนการเสริมแรงทางบวกไดแก 1) ความสนุกสนานตื่นเตนจากการ
ไดรับขอความ สายเรียกเขาผานแอพพลิเคชันตางๆ หรือการตอบสนองทางสังคมออนไลนสราง
ความรูสึกถึงการมีคุณคาหรือไดรับความรัก 2) ระบบปฏิบัติการ สมารทโฟนสามารถใชเปนนาฬิกา
กลองถายรูป บันทึกเสียง นําทาง สมุดบันทึก แจงเตือน เลนเกม ฟงวิทยุ ดูหนัง ฟงเพลง เปนตน
ผูใชสามารถใชงานไดตามตองการ 3)อัตลักษณและสัญลักษณทางสถานะ สมารทโฟนไมเพียงแต
ทํางานตามคุณสมบัติที่ปรากฏเทานั้น แตยังทําหนาที่เหมือนเปนเครื่องหมายแสดงอัตลักษณของ
ผูใช ดวยเหตุนี้ไมไดเปนเพียงแคอุปกรณเทานั้นแตรวมไปถึงจํานวนของขอความ การแจงเตือนและ
การรับสายเมื่อมีเสียงเรียกเขา เหลานี้จึงเปนเหตุของการใชในที่สาธารณะเพื่อแสดงอัตลักษณของ
ผูใชใหเดนชัดและกอใหเกิดการตกเปนทาสทางอารมณของผูเปนเจาของ 4) สังคมออนไลน สมารท
โฟนสามารถสรางและคงอยูในสังคมออนไลนได ซึ่งวัยรุนมีแนวโนมที่จะสรางและคงอยูในสังคม
ออนไลนผานทางสมารทโฟน 5) การติด อัตลักษณและสังคมออนไลนจะเกี่ยวของกับสมารทโฟนที่
ผูใชจะไดรับจากสมารทโฟน การติดตอสื่อสารกับสังคมออนไลนสรางความรูสึกถึงการเปนเจาของ
6) การติดตอสื่อสารแพรหลายทั่วโลก สมารทโฟนทําใหการติดตอสื่อสารออนไลนสะดวกงายดาย
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ทําใหผูใชมีเพื่อนหรือรูจักคนอื่นไดทั่วโลกอยางไรพรมแดน เมื่อไมสามารถสื่อสารแบบเจอหนากัน
ได การสื่อสารผานสมารทโฟนเปนเรื่องที่เหมาะสมที่สุด 7) ความรูสึกของการควบคุม ในชวงปที่
ผานมาบุคคลที่ออกไปขางนอกโดยปราศจากสมารทโฟนไมได เขาถึงสมารทโฟนไดเพราะราคาไม
สูงมากเหมือนสมัยกอน รูสึกถึงความมั่นคงและอยูในการควบคุม หากปราศจากสมารทโฟนความ
รูสึกกลัววาจะพลาดเรื่องสําคัญในชวงที่ติดตอสื่อสารไมได 8) การเคลื่อนไหวสมารทโฟนจะเปดใช
งานและอยูในมือของผูใชตลอด และคาดวาของผูอื่นจะเปนเชนเดียวกัน ทําใหเกิดความรูสึกของ
กังวลเมื่อผูอื่นไมตอบสนองในเวลานั้น การใชและเชื่อมตอสมารทโฟนเปนตัวเสริมแรง9) ความ
บั น เทิ ง แอพพลิ เ คชั่ น มากมายสามารถใช ง านได บ นสมาร ท โฟน ทํ า ให ผู ใ ช พ อใจ 10) สี ห น า ที่
แสดงออกถึงความรูสึก สมารทโฟนมีทั้งการโทรศัพท สงขอความ แอพพลิเคชั่นสําหรับสนทนาและ
สังคมออนไลน ที่ ทํา ให มีการแสดงออกทางสีหน าหรื อการแบงป น ความรูสึก ประสบการณ และ
สถานการณในขอความ วิดีโอ และรูปภาพสรุปไดวาการติดไมจําเปนตองเกิดขึ้นทันทีทันใด แต
สามารถพัฒนาผานนิสัยความเคยชิน และจากความเคยชินจนกลายมาเปนการปรับตัวไมเหมาะสม
และนําไปสูการพัฒนาของการติดได
ปรากฏการณของการใชสมารทโฟนในปจจุบันนําไปสู “การติดสมารทโฟน” ที่ในภาษา
อังกฤษใชคําวา “smartphone addiction” ไดถูกอธิบายในลักษณะของการติดพฤติกรรม (ที่ไมใช
สารเคมี) เปนการกระทําพฤติกรรมซ้ําๆ เพื่อใหเกิดความพอใจและผอนคลายจากความรูสึกทุกขใจ
หรือความเครียด ทั้งที่รูวามีผลลัพธในทางลบที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ยังคง
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆ เดิมหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดความพอใจและมีความสุขในขณะที่
กระทําพฤติกรรม (Salehan; & Negahban.2013: 2633 อางอิงจาก Waal; & Morland. 1999) ซึ่ง
เทียบไดกับการติดพฤติกรรมประเภทตางๆ ไดแก การติดเทคโนโลยี การติดอินเทอรเน็ต การติด
พนัน เปนตน ทั้งนี้คําวา “addiction” สวนใหญใชในความหมายของการเสพติดที่เปนการเสพสาร
เสพติดตางๆ เขาสูรางกาย ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงคําวา “ติด” เนื่องจากคําวา “เสพติด” จะทําใหนึกถึง
การเสพติดสารและทําใหรับรูถึงความรุนแรงหรือเปนอันตรายแกชีวิต ซึ่งการติดพฤติกรรมนั้นไมได
รุนแรงถึงขั้นของการเสพติดสารเสพติด ดังนั้นผูวิจัยจึงใชคําวา “การติด” กับสมารทโฟน และเรียก
ชื่อตัวแปรวา “การติดสมารทโฟน”เมื่อการติดสมารทโฟนเปนการติดพฤติกรรม ลักษณะที่ใชในการ
พิจารณาจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาการศึกษาเกี่ยวกับการติดสมารทโฟนเปนการศึกษา
ตามการติดพฤติกรรมและการติดเทคโนโลยีอยางงานวิจัยของเบียนชีและฟลลิปส (Bianchi; &
Philips. 2005) ที่แบงการติดสมารทโฟนออกเปน 5 องคประกอบไดแก 1. การใชที่นานขึ้นเรื่อยๆ
(Tolerance) 2. การหนีจากปญหา (Escape from other problem) 3. การเลิกหรือหยุดใช(Withdrawal)
4. การหมกมุน (Craving)และ 5. ผลทางลบกับชีวิตทั้งทางสังคม ครอบครัว การทํางาน และการเงิน
(Negative life consequences; social, familial, work, and finance) การศึกษาตามการติดพฤติกรรม
อยางงานวิจัยของ Walsh; White; & Young(2010) แบงเปน 6 องคประกอบไดแก 1. การให
ความสําคัญทั้งทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive and behavioral salience) 2. การขัดแยงกับ
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บุคคลอื่นและกิจกรรมอื่นๆ (Conflict with interpersonal and other activities) 3. การผอนคลาย/
เคลิบเคลิ้ม (Relief/Euphoria) 4. การสูญเสียการควบคุม (Loss of control/Tolerance) 5. การเลิก
หรือหยุดใช (Withdrawal)และ 6. การกลับคืนสูสภาพเดิมและการกลับมาใช (Relapse
and
reinstatement)การศึกษาจากการติดอินเตอรเน็ตและเกณฑชี้วัดการติดสารเสพติดของ DSM-IV
อยางงานวิจัยของ Kwon; et al. (2013) แบงเปน 6 องคประกอบไดแก 1. การรบกวนชีวิตในแตละ
วัน (Daily life disturbance)2. ความคาดหวังทางบวก(Positive anticipation) 3. การเลิกหรือหยุดใช
(withdrawal)4. ความสัมพันธผานอินเตอรเน็ต (Cyberspace oriented relationship) 5. การใชมาก
เกินไป (Overuse) และ 6. การใชที่นานขึ้นเรื่อยๆ (Tolerance)การศึกษาตามเกณฑชี้วัดการติดการ
พนันของ DSM-IV อยางงานวิจัยของ Merlo; Stone; &Bibbey(2013) แบงเปน 6 องคประกอบ
ไดแก 1. การละเลยหนาที่การงาน (Neglect work) 2. การหนีจากความจริง (Escape reality)
3. ขาดการควบคุม (lack of control) 4. การใชเกินความจําเปน (Excessive use) 5. การละเลยชีวิตทาง
สังคม(Neglect social life)และ 6. พฤติกรรมที่ใหความสําคัญ (Salience behavior)จะเห็นไดวา
การศึกษาถึงการติดสมารทโฟนนั้นมีพื้นฐานมาจากการติดพฤติกรรมและการติดเทคโนโลยี ผูวิจัยจึง
ไดบูรณาการการติดสมารทโฟน ตามลักษณะการติดพฤติกรรมตามแนวคิดของบราวน (Alavi; et al.
2012: 292-293 อางอิงจาก Brown. 1993; Walsh, White; & Young.2008: 79อางอิงจาก Brown.
1997) และลักษณะการติดเทคโนโลยีตามแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths. 2005: 191-197) มาใชใน
การอธิบายถึงลักษณะการติดสมารทโฟนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบกอบดวย 6 ลักษณ ดังนี้1) การให
ความสําคัญ (Salience) คือการที่นักศึกษาใหความสําคัญกับสมารทโฟนและใชสมารทโฟนจนถึงแม
ไมไดใชก็นึกถึงสมารทโฟนอยูตลอดเวลา 2) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Mood modification) คือ
การใชสมารทโฟนจะทําใหนักศึกษามีความรูสึกที่ดี ผอนคลาย 3) การสูญเสียการควบคุม (Loss of
control) คื อ นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถควบคุ ม การใช ส มาร ท โฟนได แ ละมี ก ารใช ส มาร ท โฟนมากขึ้ น
เพื่อที่จะใหเกิดความพึงพอใจ4) การเลิกหรือหยุดใช (withdrawal)คือนักศึกษารูสึกหงุดหงิด วิตก
กังวล กระสับกระสาย กระวนกระวาย เมื่อไมไดใชหรือหยุดใชสมารทโฟน 5) การขัดแยง (Conflict)
คือนักศึกษารู สึกคับ ข องใจเมื่ อถูกขัดขวางการใชสมารทโฟนจากคนรอบขาง ไมวาจะเปนคนใน
ครอบครัว เพื่อน หรืออาจารย6) การกลับคืนสูสภาพเดิม(Relapse) นักศึกษามีโอกาสจะกลับไปใช
สมารทโฟนเหมือนเดิมหรือมากขึ้นหลังจากที่ไดมีการพยายามควบคุมการใชหรือหยุดใช
ในสวนของแบบวัดการติดสมารทโฟนสวนใหญเ ปนของตางประเทศ ซึ่งสรางและ
พัฒนาใหเขากับกลุมตัวอยางที่ศึกษา อยางแบบวัดที่เบียนชีและฟลลิปส (Bianchi; & Philips. 2005)
สรางขึ้นตามการติดพฤติกรรมและการติดเทคโนโลยีมี 5 องคประกอบ 27 ขอ กลุมตัวอยางเปน
บุคคลทั่วไป แบบวัดที่ Walsh; White; & Young (2010) สรางขึ้นตามการติดพฤติกรรมมี 6 องคประกอบ
8 ขอ กลุมตัวอยางเปนเยาวชนอายุ 15-24 ป แบบวัดที่ Kwon; et al. (2013) สรางขึ้นจากการติด
อินเตอรเน็ตและเกณฑชี้วัดการติดสารเสพติดของ DSM-IV มี 6 องคประกอบ 33 ขอ กลุมตัวอยาง
เปนพนักงานบริษัทและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัย และแบบวัดที่ Merlo; Stone; & Bibbey (2013)
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สรางขึ้นตามเกณฑชี้วัดการติดการพนันของ DSM-IV มี 6 องคประกอบ 20 ขอ กลุมตัวอยางเปน
บุคคลทั่วไปทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงไดสรางและพัฒนาแบบวัดการติด
สมารทโฟนขึ้นเพื่อนํามาใชวัดการติดสมารทโฟนของนักศึกษา โดยบูรณาการตามลักษณะการติด
พฤติกรรมตามแนวคิดของบราวน (Alavi.; et al. 2012: 292-293 อางอิงจาก Brown. 1993; Walsh,
White; & Young. 2008: 79อางอิงจาก Brown. 1997)และลักษณะการติดเทคโนโลยีตามแนวคิดของก
ริฟฟธส (Griffiths. 2005: 191-197)มี 6 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญ (Salience) 2)การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Mood modification)3) การสูญเสียการควบคุม (Loss of control)4) การเลิก
หรือหยุดใช(Withdrawal) 5) การขัดแยง (Conflict)6) การกลับคืนสูสภาพเดิม (Relapse)ในการวัดการ
ติดสมารทโฟน แบบวัดนี้ใชมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด (6 คะแนน) ไปจนถึงไมจริงเลย
(1 คะแนน) นักศึ กษาที่ ไ ด ค ะแนนมากกวาแสดงวา เปนผูที่ติ ดสมาร ท โฟนสู งกว านั กศึก ษาที่ ไ ด
คะแนนนอยกวา

3. ปจจัยเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟน
ในการอธิบายถึงการติดพฤติกรรมนั้นสามารถอธิบายไดจากแนวคิดเกี่ยวกับกายจิตสังคม
(biopsychosocial)ซึ่งนํามาใชในการอธิบายและทําความเขาใจถึงสาเหตุของการติดพฤติกรรมวา
เกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ครอบคลุมทั้งปจจัยทางกาย (Biological) ปจจัยทางจิต (Psychological)
และปจจัยทางสังคม (Social environment) ที่มีอิทธิพลตอบุคคลในการอธิบายถึงการติดพฤติกรรม
ซึ่งกลาวไดวาปจจัยทางกายและปจจัยทางจิตรวมกันเปนปจจัยจากภายในตัวบุคคล และปจจัยทาง
สั ง คมเป น ป จ จั ย จากสภาพแวดล อ ม เนื่ อ งจากการติ ด พฤติ ก รรมจะมี ผ ลมาจากหลายป จ จั ย
(Griffiths. 2005: 195)ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใชแนวคิดกายจิตสังคม (Biopsychosocial)
มาอธิบ ายถึ งสาเหตุของการติดสมารทโฟน ประกอบดว ยปจจัยจากภายในตัว บุค คลและปจจัย
สภาพแวดลอม ดังนี้
3.1 ปจจัยภายในบุคคล
ตัวแปรที่ชวยลดหรือบรรเทาการเกิดพฤติกรรม
3.1.1 การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
แนวคิด
การรับรูความสามารถของตนเองแบนดูราใหจํากัดความวาเปนการที่บุคคลตัดสิน
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว สมิทและเบทซ (Smith; & Betz. 2000: 286) ไดนิยามวาเปนความเชื่อมั่นของบุคคลใน
ความสามารถของตัวเองในการเขาสังคมและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพื่อสรางสัมพันธภาพตอกันและ
การรักษาความสัมพันธภาพระหวางบุคคล ชวารเซอรและเจยูซาเล็ม (Schwarzer; & Jerusalem.
1995: 35) ไดนิยามวาเปนการรับรูความสามารถของตนเองสะทอนใหเห็นถึงการมองโลกในแงดี มี
ความเชื่อในตนเอง เชื่อวาตนเองสามารถทําในสิ่งที่ไมเคยหรืองานที่ยากๆ หรือจัดการสิ่งตางๆ ที่
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หลากหลายได การรับรูความสามารถของตนเองจะนําไปสูการตั้งเปาหมาย มีความพยายามลงมือ
ปฏิบัติ กลาที่จะเผชิญหนากับอุปสรรคและกลับมายืนหยัดไดอีกเมื่อลมเหลว สรุปไดวาการรับรู
ความสามารถของตนเองหมายถึงการที่บุคคลเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการทําสิ่งตางๆ
จนสําเร็จแมวาจะพบกับอุปสรรคและความลมเหลว แบนดูราเชื่อวาการรับรูความสามารถตนเองนั้น
มีผลตอการกระทําของบุคคลแตละคนที่อาจมีความสามารถไมตางกันแตอาจแสดงออกในคุณภาพที่
แตกตางกันได หรือถาบุคคลรับรูความสามารถของตนเองตางสภาพการณกันก็อาจแสดงพฤติกรรม
ออกมาตางกันได จะเห็ นได วาความสามารถของบุคคลนั้นมีการยื ดหยุนตามสภาพการณ สิ่งที่
กําหนดการประสิทธิภาพการแสดงออกจึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองสภาพการณ
นั้นๆ ถาบุคคลมีการรับรูวามีความสามารถ บุคคลก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา บุคคล
ที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จใน
ที่สุด (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 57-58) แบนดูรากลาววาการรับรูความสามารถของตนเองจะ
แตกตางจากความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรม หมายความวาการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวความสามารถ
ของตนเองวาเขาสามารถกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดสําเร็จหรือไม ในระดับใด สวนความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลกรรม หมายถึงการที่บุคคลตัดสินวาถากระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว
จะไดรับผลกรรมตามนั้น ดังนั้นการที่บุคคลตัดสินใจจะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือไมนั้น
ส ว นหนึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองและอี ก อย า งหนึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ความคาดหวั ง
เกี่ยวกับผลกรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองมีอยูดวยกัน 4 วิธี
(ประทีป จินงี่. 2540: 113-114 อางอิงจาก Evans. 1989) คือ 1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
ถื อ ว า เป น วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการพั ฒ นาการรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง เพราะเป น
ประสบการณตรงที่บุคคลไดรับและการประสบความสําเร็จจะทําใหเพิ่มความสามารถของตนเองได
เพราะบุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่จะทําได 2. การใชตัวแบบ การสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มี
ความซับซอนและไดผลกรรมที่พึงพอใจ ก็ทําใหผูสังเกตรูสึกวาตนเองก็สามารถประสบความสําเร็จ
ได ถามีความพยายามและไมยอทอ ลักษณะของตัวแบบสงผลตอความรูสึกวาเขามีความสามารถที่
จะทําเชนนั้นได 3.
การใชคําพูดชักจูง เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จได เปนวิธีที่งายและใชกันทั่วไปแตอาจไมคอยไดผล ควรใชรวมกับการทําใหบุคคลมี
ประสบการณของความสําเร็จ ตองอาจคอยสรางความสามารถแบบคอยเปนคอยไปและใหเกิด
ความสําเร็จตามลําดับ พรอมใชคําพูดชักจูงรวมกัน ยอมไดผลดีในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง เพราะการพูดชักจูงจะชวยใหบุคคลมีกําลังใจ มีความเชื่อมั่นในการทําพฤติกรรมตางๆ ให
สําเร็จ 4. การกระตุนทางอารมณ เปนวิธีที่มีผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง เมื่อบุคคลถูก
กระตุนดวยอารมณทางลบ เชน การถูกขมขู จะทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียด อาจทําให
เกิดความกลัวนําไปสูการรับรูความสามารถของตนเองต่ําลง สงผลใหบุคคลไมสามารถแสดงออกได
ดี ทําใหไดรับประสบการณที่ลมเหลว การรับรูความสามารถของตนเองก็จะยิ่งต่ําลงไปอีก ถาบุคคล
ลดการกระตุนอารมณดังกลาวไดจะทําใหการรับรูความสามารถของตนเองดีขึ้น ทําใหบุคคลสามารถ
แสดงศักยภาพไดดียิ่งขึ้นสรุปไดวา การรับรูความสามารถของตนเองสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อใน
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ตนเอง เชื่อวาตนเองสามารถทําในสิ่งที่ไมเคยหรืองานที่ยากๆ หรือจัดการสิ่งตางๆ ที่หลากหลายได
การรับรูความสามารถของตนเองจะนําไปสูการตั้งเปาหมาย มีความพยายามลงมือปฏิบัติ กลาที่จะ
เผชิญหนากับอุปสรรคและกลับมายืนหยัดไดอีกเมื่อลมเหลว
แบบวัดที่นํามาใช
แบบวัด การรับรูในความสามารถตนเอง ของเวทินี สุขมาก; อัจฉรี ศิริสุนทร; และ
ประภาพร มีนา. 2545: 36) แปลมาจากแบบวัด General perceived self-efficacy ของชวารเซอร
(Schwarzer. 1997) จํานวน 10 ขอ มาตรประเมินคา 4 ระดับจากไมเปนความจริงจนถึงจริงมาก
ที่สุด (1-4 คะแนน) คาความเชี่อมั่นเทากับ .84 เปนแบบวัดที่แปลมาแลว 33 ภาษา ฉบับดั้งเดิมเปน
ภาษาเยอรมันสรางขึ้นเมื่อป 1979 เหมาะสําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของชิว (Chiu. 2014: 49) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเคียดในชีวิต
และการเสพติดสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในไตหวัน: การรับรูความสามารถของตนเอง
เปนตัวแปรคั่นกลางในนักศึกษาจํานวน 208 คนพบวา การรับรูความสามารถตนเองมีความสัมพันธ
กับการเสพติดสมารทโฟนงานวิจัยของขาง คิมและคิม (Khang; Kim; & Kim. 2013: 2416, 2421)
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของตนเองและแรงจู ง ใจเป น ป จ จั ย เชิ ง เหตุ ต อ สื่ อ ดิ จิ ต อลและการเสพติ ด
อิ น เทอร เ น็ ต สมาร ท โฟน และวิ ดี โ อเกมในนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ทางตะวั น ออกเฉี ย งใต ข อง
สหรัฐอเมริกา จํานวน 290 คน พบวา การรับรูความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางลบกับการเสพติด
สมารทโฟนงานวิจัยของมูเวน แฟง และสก็อทท (Mowen; Fang; & Scott. 2009: 1262,1264)
ศึกษาโมเดลสําหรับระบุคุณลักษณะของการติดพนัน พบวาการรับรูความสามารถตนเองมีอิทธิพล
ทางลบกับการติดการพนัน จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวาการรับรูความสามารถของ
ตนเองสงผลตอการติดสมารทโฟน
3.1.2 การกํากับตนเอง (Self-Regulation)
แนวคิด
ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ชวยปองกันวัยรุนจากการเขาไปติดพันกับพฤติกรรม
เสี่ยงหรือชวยให วัยรุนหลีกเลี่ยงผลลัพธที่ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงก็คือ การกํากับตนเอง (Selfregulation) (Moilanen. 2007: 835 อางอิงจาก Jessor; & Jessor. 1977) การกํากับตนเองคือ
ความสามารถที่กระตุน ตรวจสอบ ยับยั้ง เพียรพยายามและปรับพฤติกรรม ความตั้งใจ อารมณ และ
ความนึกคิดของตนเองใหตอบสนองตอสิ่งกระตุนภายในตนเอง สภาพแวดลอมที่เปนสิ่งเราภายนอก
และขอมูลปอนกลับจากคนอื่นๆ เพื่อใหไปสูเปาหมายทางดานบุคลิกภาพ ทั้งนี้ แบนดูรา (สมโภชน
เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 54 อางอิงจาก Bandura. 1986) เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยไมไดเปนผลของ
การเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเพียงอยางเดียวหากแตวามนุษยสามารถกระทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อควบคุมความคิดความรูสึกและการกระทําของตนเองดวยผลที่บุคคลหามาเองสําหรับ
ตัวเขาซึ่งความสามารถในการดําเนินการดังกลาวนี้แบนดูราเรียกวาเปนการกํากับตนเองซึ่งการ

27
กํากับตนเองอาศัยการฝกฝนและพัฒนาความตั้งใจและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลยังไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงตองมีหนทางที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย
การกํากับตนเองจะประกอบดวย 3 กระบวนการ (สมโภชนเอี่ยมสุภาษิต,
2556: 54-57) ดังนี้ 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-observation) จุดเริ่มตนที่สําคัญของการ
กํากับตนเองคือบุคคลจะตองรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยูเพราะความสําเร็จในการกํากับตนเองสวน
หนึ่งมาจากการสังเกตตนเองซึ่งเปนผูใหขอมูลที่จําเปนตอการกําหนดการกระทําใหมีความเปนไปได
และประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่กระทําอยูแตการที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือไมก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางซึ่งมักจะพบวาบุคคลไมคอยตระหนักกับสิ่งที่ตนเองกระทําจน
เปนนิสัยการสังเกตตนเองจะทําใหบุคคลสามารถพิจารณาไดวาสภาพหรือเงื่อนไขใดควรแสดง
พฤติกรรมแบบใดนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังขึ้นอยูกับปจจัยดานการจูงใจตนเองดวย
เพราะแคการสังเกตตนเองอาจทําใหเกิดการเพิ่มลดพฤติกรรมหรืออาจไมมีผลใดๆเลยก็ไดซึ่งการที่
บุคคลจะเกิดแรงจูงใจตนเองนั้นนาจะเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ อาทิ 1.1) ชวงเวลาระหวางการเกิด
พฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมของตนเองคือถาชวงเวลาสั้นก็ยอมจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมไดดีขึ้นการที่บุคคลใหความสนใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําทันทีทันใดจะทําให
เกิ ด ความรู สึ ก ต า งๆที่ อ าจเป น ความรู สึ ก พอใจหรื อ ไม พ อใจส ง ผลให บุ ค คลตั ด สิ น ใจว า ควรจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองหรือไม 1.2) การใหขอมูลปอนกลับควรเปนขอมูลปอนกลับที่
ชัดเจนวาพฤติกรรมนั้นนําไปสูเปาหมายที่วางไวมากนอยแคไหนจึงจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 1.3) ระดับของแรงจูงใจบุคคลที่มีแรงจูงใจสูงมีแนวโนมที่จะตั้งเปาหมายใหตนเองและ
ประเมินความกาวหนาดวยตนเองทําใหเกิดการสังเกตตนเองซึ่งจะตางจากบุคคลที่ขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง 1.4) คุณคาของพฤติกรรมที่สังเกตถาพฤติกรรมที่สังเกตมีคุณคากับบุคคล
ปฏิกิริยาตอบสนองก็จะมีสูงและเมื่อไดเห็นขอมูลจากการสังเกตตนเองก็จะทําใหบุคคลตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวตอไป 1.5) การเนนที่ความสําเร็จหรือความลมเหลวถาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนําไปสูการไดรางวัลหรือผลตอบแทนที่พึงพอใจบุคคลก็จะเนนการสังเกตที่
สําเร็จของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 1.6) ระดับความสามารถในการควบคุมถาพฤติกรรมที่สังเกต
นั้นบุคคลรับรูวาอยูในความสามารถที่ควบคุมไดก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไดดี 2) กระบวนการ
ตัดสิน (Judgment process) การสังเกตตนเองจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมมากหาก
ขาดกระบวนการตัดสินที่อาศัยมาตรฐานสวนบุคคลที่ไดมาจากการถูกสอนทั้งโดยตรงและโดยออม
และการสังเกตจากตัวแบบซึ่ง Bandura ใหความสําคัญอยางมากตอการถายทอดที่มาจาก
กระบวนการของตัวแบบนอกจากการตัดสินที่ตองอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลแลวปจจัยหนึ่งที่เกี่ยว
ของกับกระบวนการตัดสินคือการเปรียบเทียบกับกลุมอางอิงทางสังคมไมวาจะเปนการเปรียบเทียบ
กับบรรทัดฐานทางสังคมเปรียบเทียบกับสังคมเปรียบเทียบกับกลุมและเปรียบเทียบกับตนเองการที่
บุคคลจะตอบสนองตอกระบวนการตัดสินก็เมื่อบุคคลรูสึกภูมิใจถาความสําเร็จของการกระทํามาจาก
ความสามารถและการกระทําของตัวบุคคลเอง 3) การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-reaction) การ
ประเมินและทักษะในการตัดสินจะนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสิ่งลอใจใน
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การที่จะนําไปสูผลทางบวกทั้งในแงของผลที่ไดเปนสิ่งของที่จับตองไดหรือในแงของความพึงพอใจ
ในตนเอง ซึ่งการกํากับตนเอง หมายถึงกระบวนการเหลานั้นเปนภายในและภายนอกที่บุคคลใชเปน
แนวทางไปสูเปาหมายในชวงที่ผานมาและในการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่เปนบริบท การกํากับ
ตนเองมีความคิด มีผลกระทบพฤติกรรม หรือความมุงมั่นตั้งใจที่ผานการพิจารณาหรือการใชกลไกที่
เฉพาะ โดยทั่วไปการกํากับตนเองจะครอบคลุมทั้งการวางแผน การสั่งการ และการรักษาความตั้งใจ
ให ค งอยู ประเมิ น ผลการกระทํ า การรวมพฤติ ก รรม และสิ้ น สุ ด การกระทํ า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
กระบวนการกํากับตนเอง (Bandura,1986) ไดแก 1) ประโยชนสวนตัว (Personal benefits)
2) รางวัลทางสังคม (Social reward) ยกยองชมเชยยอมรับ 3) การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling
supports) อยูในกลุมที่ออกกําลังกายดวยกันหรือกลุมสรรหาที่กินอรอยดวยกัน 4) ปฏิกิริยาทางลบ
จากผูอื่น (Negative sanctions) ใหรางวัลกับตนเองตอพฤติกรรมที่ต่ํากวามาตรฐานสังคมจะแสดง
ปฏิกิริยาทางลบ 5) การสนับสนุนจากสภาพแวดลอม (Contextual supports) หลีกเลี่ยงสถานการณ
ที่จะมีอิทธิพลใหตนตองลดมาตรฐานลงไป 6) การลงโทษตนเอง (Self -inflicted punishment) ลด
ความไมสบายใจจากการทําผิดมาตรฐานของตนไดในบางกรณีการลงโทษตนเองก็เปนการกระทําที่
ไดรับ การชมเชยจากผู อื่นดวย ผูวิจัยสรุ ปไดวา การกํากับตนเองก็คือการที่บุคคลมุงมั่นทําตาม
เป า หมายแม จ ะต อ งเผชิ ญ กั บ ความยากลํ า บากในการให ต นเองคงอยู กั บ การกระทํ า นั้ น ใน
สถานการณที่จําเปนจะตองจดจอความสนใจไปในงานที่ทําอยูและรักษาสมดุลทางอารมณ ดังนั้น
แบบวัดนี้จะสะทอนถึงความสามารถในการกํากับความตั้งใจและอารมณของบุคคล
การวัดการกํากับตนเอง
แบบวัด Self-Regulation
Scale
(SRS) ของชวารเซอรดิฮลและชมิทซ
(Schwarzer; Diehl; & Schmitz, G. S. 1999) มีจํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตรวัดประเมินคา 4
ระดับ จากไมเปนความจริงจนถึงจริงมากที่สุด (1-4 คะแนน) คาความเชื่อมั่นเทากับ .76 เก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง 442 คน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของอเล็กซานเดอรและคณะ (Deursen; & et al. 2015: 411, 414) ศึกษา
แบบจําลองพฤติกรรมการติดสมารทโฟนและนิสัยการใชสมารทโฟน: บทบาทของประเภทการใช
สมารทโฟน เชาวอารมณ ความเครียดทางสังคม การกํากับตนเอง อายุ และเพศ ในอาสาสมัคร
จํานวน 386 คน พบวา การกํากับตนเองมีอิทธิพลตอการเสพติดสมารทโฟนงานวิจัยของขาง คิม
และคิม (Khang; Kim; & Kim. 2013: 2416, 2421) ศึกษาคุณลักษณะของตนเองและแรงจูงใจเปน
ปจจัยเชิงเหตุตอสื่อดิจิตอลและการเสพติดอินเทอรเน็ต สมารทโฟน และวิดีโอเกมในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา จํานวน 290 คน พบวา การกํากับควบคุม
ตนเองมีอิทธิพลทางลบกับการติดสมารทโฟน จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนผูวิจัยสรุปไดวาการ
กํากับตนเองสงผลตอการติดสมารทโฟน
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3.1.3การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา (task-oriented coping)
แนวคิด
ลาซารัสและฟอลคแมน (วราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ.2556: 243; อางอิงจาก Lazarus;
& Folkman, 1984.) กลาววา การจัดการกับปญหาคือความพยายามของบุคคลในการใชการรูการคิด
(cognitive) พฤติกรรม (behavior) และอารมณ (emotional) เพื่อการจัดการสิ่งคุกคามภายนอกและ
ภายในที่บุคคลนั้นประเมินวามีมากเกินกวาทุนภายในตนเอง ฟอลคแมนและโมสโควิทซ(Folkman;
&Moskovitz, 2004: 745) กลาววาการจัดการกับปญหาคือการตอบสนองทางการรูการคิด
(cognitive) และอารมณ (Affective) ของบุคคลเพื่อจัดการกับความเครียด ดังนั้น การเผชิญ
ความเครียด (coping) หมายถึง กระบวนการทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสรางสมดุลใหกับรางกาย
และจิตใจ หรือเพื่อการขจัดความเครียด ความคับของใจ และความขัดแยงระหวางแรงจูงใจภายใน
หรือความขัดแยงระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมซึ่งมีกลวิธีการจัดการกับปญหา (วราภรณ ตั้งกิตติภา
ภรณ, 2556: 243-244; กานดา พูพุฒ, 2540: 104-105) นักจิตวิทยาไดแบงกลวิธีการจัดการปญหาใน
ชีวิตประจําวันของแตละบุคคลออกเปน 2 ระดับ คือ 1. การจัดการปญหาโดยตรง เปนกระบวนกร
การปรับตัวที่เกิดขึ้นโดยผูกําทํารูตัว เมื่อบุคคลรูสึกวาถูกสิ่งคุกคามหรือเกิดความคับของใจขึ้น บุคคล
พยายามหาวิธีที่จะขจัดสิ่งคุกคามหรืออุปสรรคที่ขวางกั้นดวยวิธีตางๆ อาจจะโดยการเขาเผชิญกับ
ปญหาเพื่อหาทางเอาชนะอุปสรรค หรือาจใชวิธีนิ่งเฉย หรือยอมแพหลบหนีจากสภาพการณที่
กอใหเกิดความคับของใจไปเลย การจัดการปญหาโดยตรงแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ 1.1 การสู
(Attack) คื อ การสู เ พื่ อ ขจั ด อุ ป สรรคออกไปแล ว ก อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจ แบ ง เป น 2 ชนิ ด คื อ
ก) การสูแบบสรางสรรค เปนการสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการและผลการกระทํานั้นไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกคนอื่น การสูแบบสรางสรรคนี้อาจกระทําโดยการเพิ่มความพยายามใหมากขึ้น เพื่อ
เอาชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นหรืออาจสูโดยการเปลี่ยนเปาหมายที่ตั้งไว เมื่อทราบวาเปาหมายที่ตั้งไวอยู
เดิมนั้นสูงเกินไป ข) การสูแบบทําลาย เปนการระบายอารมณหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวตอคน
หรือสิ่งของทั้งที่เปนตนเหตุและหรือไมใชตนเหตุของความคับของใจ การสูแบบทําลายมี 2 ชนิด คือ
การทําลายบุคคลอื่น เชน การดา การตี การทําโทษ หรือการทําลายขาวของของบุคคลอื่นและการ
ทํ า ลายตนเอง เช น การเสพยาเสพติ ด การทํ า ร า ยร า งกายตนเอง 1.2 การถอนตั ว ออกไป
(Withdrawal) หรือการนิ่งเฉย (Apathy) บางคนเมื่อเผชิญกับความคับของใจจะใชวิธีการเงียบไม
สนใจใยดีและถอนตัวไป หลบหนีจากสถานการณนั้นๆ เสีย และ 2. การจัดการปญหาทางออม เปน
กระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้นโดยผูกระทําไมรูตัว เมื่อบุคคลเกิดความคับของใจแลวไมสามารถเผชิญ
ปญหานั้นโดยตรง ไมสามารถที่จะแกปญหาที่ตนเหตุได บุคคลนั้นจะใชวิธีการหลอกลวงตนเอง โดย
การใชกลวิธีปองกันตนเอง (Defensive strategies) เพื่อหลีกเลี่ยงความคับของใจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
รักษาหรือคุมครองหนาหรือศักดิ์ศรีของตน หรือเพื่อปกปองไมใหตนเกิดความวิตกกังวล หรือเพื่อให
ตนรูสึกปลอดภัย หรือเพื่อความสบายใจของตนเอง กลวิธีปองกันตนเองมีหลายวิธี บางวิธีใชแลว
กอใหเกิดผลทางบวก คือเปนที่ยอมรับของสังคม บางวิธีใชแลวเกิดผลทางลบทําใหไมเปนที่ยอมรับ
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ของสังคม หากใชวิธีเหลานี้บอยๆ จะทําใหบุคคลนั้นกลายเปนคนไมยอมรับขอบกพรองของตนเอง
และไมเขาใจปญหาอยางถูกตอง จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาที่ตนเหตุ ถาใชเปนเวลานานๆ ใน
ที่ สุ ด จะกลายเป น ความเคยชิ น และติ ด เป น นิ สั ย จนกลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของบุ ค ลิ ก ภาพ บางคน
กลายเปนคนไมยอมรับความจริงในชีวิตและสรางบุคลิกภาพที่ไมพึงปรารถนา ในที่สุดอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดอาการทางจิตประสาทได สวนผลดีของการใชกลวิธีปองกันตนเองคือชวยใหบุคคล
หลุดพนจากความวิตกกังวลไปชั่วขณะ ทําใหรูสึกสบายใจ เปนการลดความตึงเครียดทางจิต ลด
ความคับของใจ เปนการชะลอความทุกขเพื่อหาโอกาสแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม หรือเพื่อ
เตรียมใจสําหรับการเผชิญปญหาที่จะมาใหมตอไป สวนการจัดการความเครียดตามแนวคิดของ
เอนดเลอรและปารคเกอร (Endler; & Parker.1990,1994) ไดกลาวถึงการจัดการความเครียดวาเปน
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงการจัดการปญหาทั้งในดานความคิดและการกระทําเมื่อตองเผชิญกับ
ความเครียด เพื่อบรรเทาความเครียดหรือคลี่คลายปญหานั้น โดยอธิบายถึงการเผชิญความเครียด
ของบุคคลไว 3 ดาน ดังนี้ 1) การจัดการปญหา (Task-oriented) อธิบายถึงความพยายามที่มุงเนน
ไปที่ ง าน มี จุ ด หมายที่ ก ารแก ป ญ หา การปรั บ การรั บ รู ป ญ หา หรื อ การพยายามเปลี่ ย นแปลง
สถานการณ เนนไปที่งานหรือการวางแผนและพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้น 2) การใชอารมณ
(Emotion)อธิบายถึงปฏิกิริยาทางอารมณที่มีเนนถึงตนเอง มีจุดมุงหมายคือการลดความเครียดที่
เกิดขึ้น (แตไมเคยประสบความสําเร็จ) รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ (เชน การโทษวาตนเอง
เปนคนเจ าอารมณ โกรธงาย เครีย ดงาย) หมกมุนอยูกับตนเอง และเพ อฝน (ปฏิกิริ ยาแบบฝน
กลางวัน) บางกรณีมีปฏิกิริยาในลักษณะที่ทําใหเครียดมากขึ้น (เชน กลายเปนคนหงุดหงิด อารมณ
เสีย เครียดงาย) 3) การหลีกเลี่ยง (avoidance)อธิบายถึงกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงความคิด มี
จุดมุงหมายที่การหลีกเลี่ยงสถานการณตึงเครียด ซึ่งจะทําไดเมื่อเลี่ยงไปทํากิจกรรมอื่นๆ แทน หรือ
เขาหาคนอื่นๆ เปนวิธีการบรรเทาความเครียดในการจัดการความเครียดตามแนวคิดของลาซารัส
และโฟลคแมน (อังศินันทอินทรกําแหง. 2551: 13 อางอิงจาก Lazarus; & Folkman. 1984: 141157) ไดกลาวถึงการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับรูวามีการเปลี่ยนแปลงระหวางตนเอง
กับสิ่งแวดลอมเมื่อมีปญหาหรือเหตุการณมากระทบ บุคคลจะใชกระบวนการทางความคิดในการ
ประเมินสถานการณที่คุกคามตอบุคคลวาจะเกิดผลดีหรือผลเสียตอตนเอง มีผลรายแรงหรือผล
ทางบวกกับตนเอง การที่บุคคลประเมินสถานการณดังกลาวจะกอใหเกิดภาวะเครียด ซึ่งจะมีการ
จัดการป ญหาที่ประกอบด ว ย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานการณ แบงย อยเปน
2 ระยะ ดังนี้ 1.1) การประเมินปฐมภูมิ คือการที่บุคคลใชสติปญญา ความรูและประสบการณมา
ประเมินสถานการณเพื่อตัดสินวามีผลกระทบตอตนเองอยางไร 1.2) การประเมินทุติยภูมิ เปนการ
ประเมินตัดสิน โดยพิจารณาจากแหลงประโยชนและทางเลือกที่จะจัดการกับเหตุการณนั้นๆ ที่ตนได
ประเมินแลววาอันตรายหรือคุกตามตอตนเอง การประเมินชนิดทุติยภูมิอาจเกิดขึ้นหลังการประเมิน
แลว บุคคลจะเลือกใชวิธีการจัดการความเครียดหากความเครียดไมลดลงหรือหมดไป บุคคลจะตอง
เปลี่ยนการประเมินใหมวามีผลดีผลเสียกับตนเองหรือเปนภาวะความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู และ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดการความเครียด เมื่อบุคคลประเมินสถานการณนั้นวากอใหเกิดภาวะความเครียด
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หรือปญหากับตนเอง เขาก็จะมีการจัดการความเครียดโดยแบงยอยเปน 2 ประเภท ดังนี้ 2.1) การ
จัดการความเครียดโดยมุงแกไขปญหา (Problem focused coping) เปนความพยายามที่จะมุงกําหนด
ขอบเขตของปญหา หาทางเลือก พิจารณาขอดีและขอบกพรองของแตละทางเลือก ตัดสินใจเลือก
ทางเลื อ ก และลงมื อ แก ไ ขป ญ หา โดยการมุ ง ที่ ป ญ หานั้ น มี เ ป า หมายที่ ส ง แวดล อ ม รวมทั้ ง
เปลี่ยนแปลงสถานการณใหลดแรงคุกคาม ประเมินสิ่งกีดขวางและวิธีดําเนินการ และมีเปาหมายใน
การชวยใหสามารถแกไขปญหา เชน การยอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น การแสวงหาขอมูล การ
แสวงหาทรัพยากร การพยายามหาวิธีแกปญหาอยางเหมาะสม รวมทั้งการเรียนรูทักษะและวิธีการ
ใหมๆ 2.2) การจัดการความเครียดโดยมุงแกไขอารมณ (Emotional focused coping) เปนการ
จั ด การความเครียดที่ มุงลดอารมณหรื อความรูสึ กที่ไม เ ปน สุข ไมส บายใจ โดยไมเ ปลี่ย นแปลง
สถานการณจริง นําเอากระบวนการทางความคิดหรือการใชกลไกทางจิตที่เกิดขึ้นในระดับที่ไมรูตัว
ไดแก 2.2.1) การเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณใหมหรืออาจใชกลไกลทางจิต เชน การ
ปฏิเสธความจริงที่เปนการบิดเบือนความเปนจริงและหลอกตนเอง 2.2.2) การไมไดเปลี่ยนแปลง
ความหมายของสถานการณ เชน หลีกเลี่ยงไมคิดถึง 2.2.3) กลยุทธทางพฤติกรรม เชน การออก
กําลังกาย การสะกดจิต การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การระบายอารมณโกรธ การแสวงหาการ
สนับสนุนทางอารมณจากผูอื่น เปนตน ผูวิจัยสรุปไดวา การจัดการความเครียดเปนพฤติกรรมที่
บุ ค คลแสดงออกถึ ง การจั ด การป ญ หาทั้ ง ในด า นความติ ด และการกระทํ า เมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ
ความเครียดเพื่อใหบรรเทาหรือคลี่คลายปญหา ตามแนวคิดของเอนดเลอรและปารคเกอร (Endler;
& Parker.1990, 1994) การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา (task-oriented) หมายถึง ความ
พยายามที่มุงเนนไปที่งาน มีจุดหมายที่การแกปญหา การปรับการรับรูปญหา หรือการพยายาม
เปลี่ยนแปลงสถานการณ เนนไปที่งานหรือการวางแผนและพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้น
การวัดการจัดการความเครียดแบบแบบจัดการปญหา
แบบวัดการจัดการความเครียด Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)
ของเอนดเลอรและปารคเกอร (Endler; & Parker. 1994: 854) มีทั้งหมด 12 ขอ ใชในการประเมิน
การจั ด การความเครี ย ดใน 3 ด า น คื อ การจั ด การความเครี ย ดแบบจั ด การป ญ หา การจั ด การ
ความเครียดแบบใชอารมณ และการจัดการความเครียดแบบหลีกหนี แตละดานมีขอคําถามจํานวน
4 ขอ มีลักษณะเปนมาตรการประมาณคา 5 ระดับ จริงที่สุด จริง ไมแนใจ ไมจริง ไมจริงเลย ซึ่ง
เอนดเลอรและปารคเกอรไดพัฒนาจากแบบวัด CISS ฉบับนี้จากแบบวัด CISS ฉบับที่สรางขึ้นเมื่อป
1990 มีจํานวน 48 ขอ ประเมินการจัดการความเครียดใน 3 ดานเชนกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบวัดนี้
มาใชเฉพาะขอคําถามการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของดิกสันและคณะ (Dixon, R. W.; & et al. 2016) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติเกี่ยวกับการพนัน การติดการพนันและปญหาการพนันในวัยรุน: ตรวจสอบบทบาท
ของการจัดการความเครียดและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในฐานะตัวแปรปรับ ในนักเรียนมัธยมศึกษา
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จํานวน 612 คน พบวา การจัดการความเครียดแบบการจัดการปญหาโดยตรงมีความสัมพันธกับการ
ติดพนันและปญหาการพนันในวัยรุน
ตัวแปรที่ไปเพิ่มการเกิดพฤติกรรม
3.1.4ความเหงา (Loneliness)
แนวคิด
ความเหงา (loneliness) หรือความวาเหวเปนภาวะความเปนมนุษยหรือเปน
ประสบการณทางอารมณที่เปนสากลและมีนัยสําคัญของมนุษย (วสันต ลิมปเฉลิม. 2551: 97
อางอิงจาก Moustakas.1961; Mijuskovic.1979; & Fromm-Reichmann.1980) ควรใชทั้งความคิด
อารมณ และพฤติกรรมเปนแนวทางในการพิจารณาความเหงา แมวาความเหงาจะเปนประสบการณ
ทางอารมณที่เศราโศก แตเกณฑทางอารมณอาจไมเพียงพอที่จะระบุประสบการณความไมสบายใจ
นั้ น วาคือความเหงา จึ งมี การใช แนวทางพฤติ กรรมประกอบการพิ จารณาความเหงาด วย โดยใช
พฤติกรรมหลายๆ ดานในการระบุวามีความเหงาเกิดขึ้น เชน การมีปฏิสัมพันธในสังคมนอย การสราง
สัมพันธภาพกับผูอื่นไดยาก หรือความรูสึกไมพึงพอใจในรูปแบบของปฏิสัมพันธในสังคม จากการที่
บุคคลอยูคนเดียวอาจไมเกี่ยวของกับความเหงา เพราะบุคคลอาจมีความสุขกับการอยูคนเดียวได
แต เ มื่ อ บุ ค คลไม มี ค วามสุ ข เพราะรู สึ ก ว า อยู ค นเดี ย วบ อ ยๆ ก็ อ าจจะเรี ย กได ว า เป น ความเหงา
นอกจากนี้ ค วามเหงายั ง เกี่ ย วข อ งกั บ ความคิ ด ของบุ ค คลกล า วคื อ บุ ค คลที่ เ หงา จะมี ก ารสร า ง
สัมพันธภาพกับผูอื่นที่ใกลชิดหรือบอยครั้งขึ้น ดังนั้นความเหงาจึงมาจากพื้นฐานความคิด อารมณ
และพฤติกรรมประกอบกันทั้งหมด (ภัทรภร อยูสุข. 2554: 20 อางอิงจาก Peplau;Miceli; &
Morasch. 1982) นอกจากนี้ริสแมน (วสันต ลิมปเฉลิม. 2551: 99 อางอิงจาก Riesman.1950) ได
กลาวถึงความโดดเดี่ยวหรือการแยกตัววาอาจนําไปสูความรูสึกเหงาได หรือแมแตการอยูทามกลาง
ผูคนมากมายอาจเกิดความรูสึกเหงาก็เปนได เพราะสําหรับความเหงาแลวไมไดขึ้นอยูกับวาไดอยู
หรือไมไดอยูกับผูคนในเชิงกายภาพเสมอไป เพราะบุคคลที่เหงาอาจอยูในสภาพที่สัมผัสพบปะกับ
ผูคนไมวาภายในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือชุมชนก็ได แตยังคงมีความรูสึกเหงาอยู ซึ่งในสภาพสังคม
ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิต อยางเชน โทรศัพทมือถือที่พบวามีการใชที่มากเกิน
ความจําเปนทําใหสงผลตอการลดการติดตอกันของบุคคลในชีวิตจริง(Jun. 2016: 179 อางอิงจาก
Kumar. 2014)
เมื่ อ ความเหงาเป น ความรู สึ ก หนึ่ ง ที่ บุ ค คลอาจเคยมี ป ระสบการณ ใ นช ว งใด
ชวงหนึ่งของชีวิต จึงมีผูใหนิยามตางๆ กัน ดังนี้ เพพลัวและเพิรลแมน (Dogan;Cotok.; &Tekin,
2011: 2058; อางอิงจาก Peplau.; & Perlman. 1982) ใหความหมายของความเหงาวาเปน
ความรูสึกทางลบ เปนความกังวลใจที่เกิดขึ้นเมื่อสัมพันธภาพทางสังคมของบุคคลไมนาพึงพอใจไม
เปนไปตามความตองการเคคิโอพโพและแพทริค(Sharabi;Levi.; & Margalit. 2012: 63 อางอิงจาก
Cacioppo.; & Patrick. 2008) ใหความหมายของความเหงาวาเปนความรูสึกและการรูคิดที่สะทอน
ถึงความกังวลใจและอารมณทางลบผานประสบการณที่รับรูของบุคคลถึงการไมมีเพื่อนสนิทและขาด
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สัมพันธภาพทางสังคม โดแกน คอทอคและเทคิน (Dogan. Cotok.; & Tekin. 2011: 2058) ให
ความหมายของความเหงาวาเปนการขาดสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่
ตัดสินถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลการขาดความเขาใจและทักษะทางสังคมและไมไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมนําไปสูความรูสึกของความเหงาได ฟรานซิส (Roger. 1989: 16 อางอิงจาก Francis.
1981) ใหความหมายของความเหงาวาเปนความรูสึกที่ทําใหทุกขใจ ทําใหเกิดความรูสึกทอแทไร
เหตุ ผ ลชั ด เจน มี ก ารแยกตั ว ออกจากบุ ค คลอื่ น รู สึ ก ตนเองด อ ยค า ไม มี ใ ครรั ก และเอาใจใส มี
ความรูสึกโดดเดี่ยวและอยากแยกตัวออกจากสังคม และไวส(ภัทรภร อยูสุข. 2554: 20 อางอิงจาก
Weiss. 1989) ใหความหมายของความเหงาวาเปนความทุกขอันเกิดจากการขาดหรือแยกจาก
บุ ค คล หรื อ สิ่ ง ที่ ผู ก พั น ด ว ย โดยจะมี ค วามรู สึ ก บางอย า งคล า ยความกั ง วลในการแยกจากจาก
ความหมายขางตนผูวิจัยสรุปวาความเหงาเปนการที่บุคคลไมมีความสุข รูสึกโดดเดี่ยวอางวาง
แปลกแยกจากผู อื่น มี สั มพั น ธภาพที่ หา งเหิ นกั บ ผูอื่ นไม เ ป น ไปตามที่คิ ดไว และมี ลัก ษณะที่จ ะ
แยกตัวออกจากสังคม
การวัดความเหงา
แบบวัดความเหงา UCLA Loneliness Scale ถูกพัฒนาโดยรัสเซล เพพลัว และ
เฟอรกูสัน(Russel; Peplau; & Ferguson. 1978: 290) เพื่อประเมินความรูสึกในใจของความเหงา
หรือการแยกตัวออกจากสังคมการใชขอคําถามเกี่ยวกับความเหงาของบุคคลที่อธิบายถึงความรูสึก
ของความเหงาขอคําถามทั้งหมดเปนขอความทางลบหรือเกี่ยวกับความเหงาโดยตรง 20 ขอเพื่อชี้
วัดบุคคลวาพวกเขารูสึกเหงาบอยแคไหนประเมิน 4 ระดับจาก “ไมเคยเลย” ถึง “บอยที่สุด” ซึ่ง
ขอความทางลบนี้อาจสงผลตอคะแนนของแบบวัดในป 1980 รัสเซล เพพลัว และเฟอรกูสัน
(Russel; Peplau; & Ferguson. 1980: 474) ไดพัฒนาแบบวัดใหมใหครอบคลุมทั้งขอความทางลบ
หรือเกี่ยวกับความเหงา 10 ขอและขอความทางบวกหรือไมไดเกี่ยวกับความเหงา 10 ขอและเรียก
แบบวัดนี้วา “R-UCLA Loneliness Scale” ตอมาในป 1996 รัสเซล (Russel. 1996: 21-23) ได
พัฒนาแบบวัดโดย 1) ปรับขอความทางบวกเปนขอความทางลบในขอคําถามที่ 4 2) ปรับขอ
คําถามจากประโยคบอกเลาเปนประโยคคําถามเชน “ฉันรูสึกวาตองปรับตัวใหเขากับคนรอบขางฉัน”
เปน “บอยแคไหนที่คุณรูสึกวาคุณตองปรับตัวใหเขากับคนรอบขางคุณ” 3) กลุมประชากรที่ใชในการ
เก็บขอมูลมีหลายกลุมและ 4) วิธีการเก็บขอมูลมีหลายวิธีจึงเปนฉบับปรับปรุงใหมสุดและเรียกแบบ
วัดความเหงาฉบับนี้วา “UCLA Loneliness Scale (Version 3)” ซึ่งแบบวัดความเหงานี้ถือเปนแบบ
วัดที่ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลาย แบบวัดความเหงามีทั้งหมด 20 ขอมีขอความ
ทางบวก 9 ขอ (1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20) และขอความทางลบ 11 ขอ (2, 3, 4, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 17, 18) ลักษณะแบบวัดเปน rating scale 4 ระดับ (ไมเคยเลยนานๆครั้งบางครั้งบอย)
นอกจากนี้ยังแบบวัดความเหงาฉบับสั้น (short-form UCLA Loneliness Scale: ULS-8) ของเฮย
และดีมัทเทโอ (Wu; & Yao. 2008: 1764 อางอิงจาก Hays; &DiMatteo. 1987) ที่ปรับมาจาก The
Revised UCLA Loneliness Scale ของรัสเซล เพพลัว และเฟอรกูสัน (Russel; Peplau; &
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Ferguson. 1980) มีทั้งหมด 8 ขอลักษณะแบบวัดเปนมาตราประเมินคา 4 ระดับ (ไมเคยเลยนานๆ
ครั้งบางครั้งบอย) ซึ่งแบบวัดความเหงาฉบับสั้นนี้สามารถวัดความเหงาไดไมตางจากแบบวัดความ
เหงา UCLA Loneliness Scale ของรัสเซล (Russel. 1978, 1980, 1996) ทําใหแบบวัดนี้ไดรับ
ความนิยมและนําไปใชในหลายประเทศเชนตุรกีเบลเยียมไตหวันซึ่งมีการนําไปใชในหลายประเทศ
สําหรับการวัดความเหงาในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยวัดความเหงาโดยปรับจากแบบวัดของเฮยและดีมัทเทโอ
(Hays; &DiMatteo. 1987) ใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรา
สวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย คาความเชื่อมั่นเทากับ .88
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของแทน พามุค และดอนเดอร (Tan; Pamuk; & Donder. 2013: 606)
ศึกษาความเหงากับโทรศัพทมือถือในนักศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยFiratใน
ตุรกีจํานวน 527 คนผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวาความเหงามีผลตอการใชโทรศัพทมือถือ
นักศึกษาที่มีคะแนนความเหงาสูงจะใชเวลาในแตละวันในการใชโทรศัพทมือถือนานขึ้นและนักศึกษา
กลุมที่มีพฤติกรรมติดมือถือจะมีความเหงาสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดมีพฤติกรรมติดมือถืองานวิจัย
ของเคซีย (Casey. 2012:1) ศึกษาคุณลักษณะทางจิต การติดสมารทโฟน การสนทนาแบบ
เผชิญหน า การไม มีตั ว ตน และทุนทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจีน จํ านวน 414 คน
พบวา นักศึกษาที่มีเหงาสูงจะมีการติดสมารทโฟนสูงตามไปดวย งานวิจัยของเบียนและลูจ (Bian; &
Leung. 2014: 1) ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรความเหงา ความอาย อาการติดสมารทโฟน และ
รูปแบบการใชสมารทโฟนกับทุนทางสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในจีน จํานวน 414 คน พบวา
ความสัมพันธระหวางการติดสมารทโฟนกับความเหงาของนักศึกษา เชนเดียวกับงานวิจัยของปาร
คและลี (Park;& Lee. 2014: 100-101) ศึกษาธรรมชาติการติดสมารทโฟนของเยาชนในเกาหลี
จํานวน 275 คน พบวา นักศึกษาที่มีคะแนนความเหงาสูงกวาจะมีแนวโนมของการติดสมารทโฟนสูง
กวานักศึกษาที่มีคะแนนความเหงาต่ํากวา งานวิจัยของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) ศึกษา
ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเตอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,248 คน พบวาพฤติกรรมติดอินเตอรเน็ตไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรง
จากความเหงา เชนเดียวกับงานวิจัยของเอสเซนแอคแทส และทันเซอร (Esen; Aktas;&Tuncer.
2013: 1504) ศึกษาถึงการวิเคราะหการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษาที่สัมพันธกับความเหงาและ
ความสามารถทางสังคมของตนเองในนักศึกษามหาวิทยาลัย Mersin จํานวน 507
คน พบ
ความสัมพันธระหวางการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษากับความเหงา จากงานวิจัยดังกลาวขางตน
สรุปไดวาความเหงาสงผลตอการติดสมารทโฟน
3.1.5ความเครียดในชีวิต (Life stress)
แนวคิด
ความเครียดเปนอุปสรรคที่คอยรบกวนสุขภาพจิตใจและรางกาย ความเครียด
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองกระทําการที่ฝนระดับความสามารถปกติ ผลของความเครียดเปนอันตรายตอ
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ตนเอง ครอบครัว และสังคม ความเครียดเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัยตั้งแตเด็กเล็กจนถึง
ผูสูงอายุ คาสล (กานดา พูพุฒ. 2540: 102 อางอิงจาก Kasl. 1983) ไดสรุปความเครียดไว 3
ลักษณะ เริ่มจากความเครียดคือสภาพการณสิ่งแวดลอม ถัดมาความเครียดคือการตอบสนองที่
รางกายแสดงออกตอสิ่งแวดลอม และสุดทายความเครียดคือกระบวนการของความสัมพันธระหวาง
ขอเรียกรองจากสภาพการณ สิ่งแวดลอมและศักยภาพหรือความสามารถของบุคคลการจัดการหรือ
ตอบสนองกับขอเรียกรองนั้นๆ ความเครียดตามลักษณะดังกลาวอธิบายไดดังนี้ แนวคิดแรก เชื่อวา
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะต า งๆ ของสภาพการณ ห รื อ สิ่ ง แวดล อ มมี ผ ลทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน
พฤติกรรมของบุคคล โฮลมและเรฮ (Holmes; &Rahe. 1967: 213) นําเสนอแนวคิดนี้โดยศึกษา
เกี่ยวกับเหตุการณของการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ในชีวิตคน ไดแก การเสียชีวิตของคูสมรส การหยา
ราง การเสียชีวิตของบิดามารดา การแตงงาน การเปนนักศึกษาใหม เปนตน เหตุการณที่เกิดขึ้น
เหล า นี้ เ ป น เหตุ ก ารณ ทั้ ง ด า นบวกและด า นลบ ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ความรู สึ ก เป น สุ ข หรื อ เป น ทุ ก ข ไ ด
ความเครียดที่เกิดขึ้นกับมนุษยไมจําเปนวาจะตองมาจากเหตุการณสําคัญหรือเรื่องใหญโตใดๆ เลย
บางทีอาจมาจากสภาพการณที่เ กิดขึ้นเปนเวลานานๆ เรื้อรัง หรือสภาพการณที่มีลักษณะซ้ําๆ
รวมทั้งเหตุการณเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน ฝนตก รถติด ลืมกุญแจบาน การเรียน
การสอบ เปนตน เหตุการณเหลานี้มีผลทําใหเกิดความรําคาญ หงุดหงิด คับของใจและมักจะผสาน
กลายเปนเหตุการณที่มีผลตอสุขภาพกายและจิตมากเสียยิ่งกวาวิกฤติการณที่สําคัญๆ ในชีวิตดวย
ซ้ําไป แนวคิดที่สอง มาจากการศึกษาของเชลเย (กานดา พูพุฒ. 2540:103 อางอิงจาก Selye.
1976) ที่อธิบายไววาความเครียดเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะทุกนาทีของชีวิตรางกาย
ตองตอบสนองตอสภาพการณตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยู เชลเยมีแนวคิดวาเมื่อรางกายถูกควบคุม
ดวยความเครียดหรือทําใหเกิดความเครียด รางกายจะเปลี่ยนแปลงไป ขาดสมดุลและเมื่อรางกาย
ถูกคุกคามจะทําใหเกิดการตอบสนอง มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของ
รางกาย และการตอบสอนงตอสิ่งเรากอใหเกิดความเครียดในแตละบุคคลแตกตางกันตามปจจัย
ภายใน เชน อายุ เพศ พันธุกรรม สวนปจจัยภายนอก เชน ยาและอาหาร นอกจากนี้ความเครียด
หลายๆ ชนิดที่เกิดขึ้นพรอมๆ กัน จะเพิ่มการกระตุนความเครียด มีผลทําใหการตานทานตอสิ่งเราที่
ทําใหเกิดความเครียดลดลง (อังศินันทอินทรกําแหง. 2551: 6) แนวคิดที่สาม เปนกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม แนวคิดนี้ความเครียดจะมีสวนเกี่ยวของกับการรับรูของ
แตละบุคคล ลาซารัส (มรรยาท รุจิวิชชญ. 2556: 19 อางอิงจาก Lazarus. 1966) เห็นวาการ
ตอบสนองตอความเครียดของแตละบุคคลจะแตกตางกันขึ้นอยูกับการประเมินความสามารถของ
บุ ค คลที่ มี ต อ สิ่ ง เร า ที่ เ ข า มากระทบ โดยบุ ค คลจะเป น ผู ป ระเมิ น ว า ความสั ม พั น ธ นั้ น อยู ใ นขี ด
ความสามารถที่ตนเองจะจัดการไดหรือเกินขีดความสามารถในการจัดการจนรูสึกวาถูกคุกคามหรือ
เปนอันตราย การตอบสนองของบุคคลที่มีตอความเครียดมีหลายรูปแบบทั้งทางดานความคิดและ
การรับรู ทางอารมณและความรูสึกทางพฤติกรรม และทางสรีระ เมื่อบุคคลเลือกใชการตอบสนองตอ
ความเครียดแบบใดก็ยอมสงผลกระทบตอตัวบุคคลเชนกัน หากเลือกการตอบสนองตอความเครียด
ที่ไมเหมาะสมอาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาที่รุนแรงมากขึ้นได ดังนั้นในเรื่องเดียวกันหรือคลายคลึง
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กั น บุ ค คลย อ มมี ค วามเครี ย ดในระดั บ แตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ว า บุ ค คลจะรั บ รู แ ละประเมิ น
ความสามารถตนเอง ประเมินสิ่งแวดลอม ตลอดจนเลือกใชการตอบสนองตอความเครียดในรูปแบบ
ใด ทั้งนี้ความเครียดที่เปนปญหาใหญสําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่จะรับมือกับความหลากหลาย
ทางการศึ ก ษา สั ง คม และความท า ทาย เมื่ อ เกิ ด ความเครี ย ดขึ้ น ก็ จ ะมี ผ ลทางลบตามมายิ่ ง มี
ความเครียดมากๆ ก็จะยิ่งสงเสียตอการเรียนทําใหขาดประสิทธิภาพ สงผลตอสุขภาพ และสงเสียตอ
ความสามารถของนักเรียนและนักศึกษา (Lin. 2015: 77)
สําหรับความเครียดมีผูใหความหมาย ลาซารัสและโฟลแมน (Lazarus and
Folkman. 1984: 21) ใหความหมายของความเครียดวาเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางบุคคล
กับสิ่งแวดลอม โดยที่บุคคลเปนผูประเมินดวยบุคลิกลักษณะของตนเองสวนหนึ่งและตามธรรมชาติ
ของเหตุการณในขณะนั้นวาความสัมพันธเกินขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู ที่ตนเองจะใช
ตอตานได และรูสึกวาถูกคุกคามหรือเปนอันตรายตอความสุขกรมสุขภาพจิต (2542: 1) กลาวถึง
ความเครียดวาเปนเรื่องของรางกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ซึ่ ง เราคิ ด ว า ไม น า พอใจเป น เรื่ อ งที่ ห นั ก หนาสาหั ส เกิ น กํ า ลั ง ทรั พ ยากรที่ เ รามี อ ยู ห รื อ เกิ น
ความสามารถที่เราจะแกไขได ทําใหรูสึกหนักใจและเปนทุกขกระวนกระวายใจ และพลอยทําใหเกิด
อาการผิดปกติทางรางกายและพฤติกรรมตามไปดวย ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับความรูสึกวาตนเองจะ
ไดรับอันตรายในอนาคตไดมรรยาท รุจิวิชชญ (2556: 29) กลาวถึงความเครียดวาเปนภาวะทาง
ชีวภาพที่แสดงใหรูไดโดยปรากฏการณของกลุมอาการเฉพาะ ซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาตอบสนอง
แบบทั่ ว ไปของร า งกายต อ สิ่ ง รบกวน ความเครี ย ดมี ทั้ ง คุ ณ และโทษขึ้ น อยู กั บ วิ ธี ก ารที่ บุ ค คล
สนองตอบหรือจัดการกับปจจัยความเครียดนั้น ผูวิจัยสรุปไดวา ความเครียดในชีวิต หมายถึง การที่
บุคคลมีการประเมินสถานการณในชีวิตอยางสถานการณที่คาดไมถึง ควบคุมไมได และเกินกําลังที่
จะตอบสนองที่บุคคลกําลังประสบอยูในขณะนั้น จนทําใหรูสึกหนักใจ เปนทุกข
โดยทั่วไปปจจัยแหงความเครียดเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ รวมทั้งการรับรูและการแปลเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของสภาพแวดลอม ปจจัยแหงความเครียดกอใหเกิดความกดดันทั้งภายในบุคคล ระหวาง
บุคคล และภายนอกบุคคล ซึ่ง นิวแมน (มรรยาท รุจิวิชชญ.2556: 10-11; อางอิงจาก Neuman.
2002) ไดจําแนกไวดังนี้ 1.ปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการตามวัย (Development stress)
เมื่ อ มี พั ฒ นาการของร า งกายจากวั ย หนึ่ ง ไปสู วั ย หนึ่ ง ย อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส ง ผลให เ กิ ด
ความเครียดได เชน เด็กเขาสูวัยรุน การมีประจําเดือนเร็วหรือชา รางกายที่มีพัฒนาการไมปกติ
เชนเดียวกับจิตใจที่พัฒนาการไมดี ทําใหมีการรับรูเหตุการณ แปลเหตุการณและแกปญหาแบบไม
เหมาะสม ทําใหปญหาไมไดรับการแกไขกอใหเกิดความเครียดตามมาหรือเด็กที่อยูในภาวะเครียด
เนื่องจากพอแมเจ็บปวยหรือตาย ซึ่งอาจสงผลตอพัฒนาการที่คอนขางชาและกลายเปนเด็กที่มี
ปญหาทางพฤติกรรม 2. ปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological stress) เปนสาเหตุที่มี
ผลใหเกิดความเครียด ทั้งดานกายภาพ โครงสรางรางหาย รางกายที่เจริญเติบโตอยางไมสมบูรณทํา
ใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย ความสามารถที่ซอนแผงอยูมีนอย ทําใหการแกปญหาไมดีนัก ทนตอภาวะ
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ความเครียดไมได และดานสรีระ องคประกอบตั้งแตกอนตั้งครรภและระหวางตั้งครรภ เชน ยีนส
การทํางานของระบบตอมไรทอ ภาวการณติดเชื้อหรือสารพิษตางๆ 3. ปจจัยจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดลอม (Environment stress) อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทําใหเกิดความเครียดมีหลาย
อยาง เชน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมรอบตัวเราที่เราสัมผัสไดดวยประสาททั้งหา
เปนตน วาสภาพความรอนหนาวของอากาศ แสงสวางที่จาหรือมืดเกินไป อากาศที่ไมบริสุทธิ์ มีกลิ่น
มีควันพิษ เสียงที่ดังมากทําใหประสาทหูไดรับความกระทบกระเทือน เราจะรูสึกไมสบาย ปวดศีรษะ
และอารมณเสียไดงาย นอกจากนี้การขาดแคลนปจจัยในการดํารงชีวิตก็เปนสาเหตุของความเครียด
ได สิ่งแวดลอมทางกายภาพเหลานี้เปนอุปสรรคตอการปรับตัวของมนุษย สิ่งแวดลอมทางจิตใจ
โดยทั่วไปมักเขาใจกันวา ความเครียดทางจิตใจมักเกิดจากเหตุการณที่เลวราย แตความเปนจริงแลว
เหตุการณที่นาชื่นชมยินดี ไดแก การแตงงาน การมีบุตร การเขาทํางานใหม การเลื่อนตําแหนง ก็
เปนเหตุการณที่สรางความเครียดทางจิตใจไดเชนกัน เพราะเหตุการณเหลานี้ทําใหคนเรามีการ
ปรั บ ตั ว การปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ย อ มก อ ให เ กิ ด ความเครี ย ด นอกจากนี้ ยั ง มี
เหตุการณอื่นๆ ที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดตามมา ไดแก การเปลี่ยนที่อยูใหม การเปลี่ยนนิสัย
การนอน จากที่เคยนอนกลางคืนมานอนกลางวัยเพราะตองทํางานตอนกลางคืน การบาดหมาง
ระหวางครอบครั ว อิท ธิพลของคานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม อิทธิพลของลักษณะครอบครัว
สภาพของสถานศึ ก ษา ภาวะเศรษฐกิ จ ความไม ส มหวั ง ในอาชี พ ภาวะทางสงคราม เป น ต น
สิ่งแวดลอมทางสังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปเกิดจากความไมปรองดองกันของ
บุคคลในครอบครัว การทะเลาะเบาะแวง การอิจฉาริษยา การแกงแยงแขงขัน การขาดเพื่อนและอยู
โดดเดี่ยว รวมทั้งคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมที่ขัดแยงทําใหเกิดความเครียดได และ 4. ปจจัยจาก
การรับรูและการแปลเหตุการณ (Stress from perception) เหตุการณที่กอใหเกิดอารมณกลัว โกรธ
เกลี ย ด กั ง วล ทํ า ให เ กิ ด ความเครี ย ด อารมณ เ หล า นี้ ขึ้ น อยู กั บ การรั บ รู แ ละการแปลเหตุ ก ารณ
เหตุการณอยางหนึ่งอาจทําใหคนเรารับรูไดไมเหมือนกันและมีการตอบสนองตอเหตุการณที่ตางกัน
ขึ้นกับพื้นฐานและประสบการณที่ไมเหมือนกัน บางครั้งเหตุการณไมสําคัญแตสามารถเปนสาเหตุ
แหงความเครียดได ทั้งนี้เกิดจากการที่บุคคลไมสามารถจําแนกความแตกตางระหวางเหตุการณที่
คุกคามจริงกับสิ่งที่ตนเองจินตนาการขึ้น การรับรูความเครียดจากการจินตนาการของตนเองเกิดจาก
ความรูสึกและความคิด ดังนี้ เครียดเพราะเสียสมดุลทางความรูสึก เชน รักมาก โกรธมาก เกลียด
มาก อิจฉามาก โลภมาก ผูที่เก็บกดความรูสึกถึงขั้นรุนแรงจนกลายเปนความเครียดเรื้อรังมักเปนผู
ที่มีสภาพรางกายออนแอ มีภูมิคุมกันโรคต่ําและมักเปนโรคเบื่ออาหาร บางรายที่รุนแรงมากๆ อาจ
เปนผูปวยทางจิตในระดับใดระดับหนึ่ง ความเครียดเพราะหลงผิดทางความคิด เชน คิดวาตนถูกใส
ราย คิดวาตนถูกกลั่นแกลง คิดวาตนไมสมหวัง คิดวาตองเอาชนะคนนั้นใหได แพไมได
จากปจจัยขางตนจะเห็นไดวาความเครียดเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งภายในตัว
บุคคล ระหวางบุคคล และภายนอกบุคคล ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุจากปจจัยดานสภาพแวดลอม อาทิ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในทุกชั่วโมงของการทํางานซึ่งมาพรอมกับปญหาหรือภาวะรีบเรงยอมสงผล
กระทบต อสภาพรางกาย จิตใจและสังคมของบุคคลได สิ่งหนึ่งที่ชวยใหบุคคลมีความอดทนตอ
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ความเครียดได คือ ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวตอสูกับสิ่งตางๆ เมื่อตนเองตกอยูในภาวะ
นั้นๆ รวมทั้งการจัดการกับความเครียดอยางถูกตองตามหลักวิธีการและนําเทคนิคการจั ดการ
ความเครียดมาใชอยางเหมาะสม
การวัดความเครียดในชีวิต
แบบวัดความเครียดในชีวิตนี้ ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด Thai version of
Perceived Stress Scale (T-PSS-10) ของณหทัย วงศปการันยและทินกร วงศปการันย
(Wongpakaran; & Wongpakaran. 2001) ซึ่งแปลมาจากแบบวัด Perceived Stress Scale (PSS)
ของโคเฮน คามารคและเมอรเมลสไตน (Cohen; Kamarck; & Mermelstein.1983: 394) นํามาแปล
และปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 10 ขอ ขอความทางบวก 6
ขอและข อความทางลบ 4 ขอ ลัก ษณะเปนมาตรประเมินคา จากไมเคยเลยจนถึงบอยครั้งที่สุด
(0-4 คะแนน) คาความเชื่อมั่นเทากับ .84 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 479 คน การรับรู
ความเครียดที่ประเมินจากสถานการณในชีวิตของบุคคล อยางสถานการณที่คาดไมถึง ควบคุมไมได
และเกินกําลังที่จะตอบสนองซึ่งบุคคลประสบอยูในชวงชีวิตขณะนั้น แบบวัดนี้เหมาะสําหรับบุคคลที่
มีระดับการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป ขอความมีลักษณะทั่วไป เขาใจงาย สามารถใชได
กับบุคคลทุกกลุม ขอความเกี่ยวกับความรูสึกและความคิดในชวงเดือนที่ผานมา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของ ชิว (Chiu, S.-I. 2014) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียด
กับการติดสมารทโฟนของนักศึกษาไตหวัน พบวา ความเครียดมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการ
ติดสมารโฟน งานวิจัยของดอรเส็นและคณะ (Deursen; & et al. 2015) ศึกษาพฤติกรรมการใช
สมารทโฟนและพฤติกรรมการติดสมารทโฟน แลวพบวาความเครียดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการติด
สมารทโฟนและงานวิจัยของซามาฮาและฮาวิ (Samaha; & Hawi. 2016: 321)ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการติดสมารทโฟน ความเครียด ผลการเรียน และความพึงพอใจในชีวิต พบวา
การติดสมารทโฟนมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความเครียดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เชนเดียวกับงานวิจัยของจุงและคณะ (Jeong; & et al. 2016: 13) พบวาความเครียดมีอิทธิพล
ทางบวกกั บการติ ดสมาร ทโฟน จากงานวิจัยขางตนแสดงวาความเครี ยดมีอิท ธิพ ลทางบวกตอ
พฤติกรรมการติดสมารทโฟน
3.1.6 คานิยมแบบวัตถุนิยม (Materialism value)
แนวคิด
ค า นิ ย มเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความเจริ ญ ก า วหน า ของประเทศชาติ
คานิยมของสังคมพัฒนามาจากคานิยมสวนบุคคล เมื่อบุคคลจํานวนมากมีคานิยมตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือสภาพการณใดเหมือนๆ กัน คานิยมนั้นก็จะกลายเปนคานิยมของสังคมไปโดยปริยาย คานิยม
จึงถูกนํามาศึกษาในหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาสังคมศาสตร เนื่องจากคานิยมเปรียบ
เหมือนแผนผังความคิดของมนุษยที่จะนําไปสูการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การศึกษาจะทําใหเขาใจถึง
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แรงจู ง ใจและพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ค า นิ ย มเปน ตั ว กํ า หนดพฤติ ก รรมของบุ ค คลในสั ง คมและมี
ความสัมพันธกับสังคม (วิไลลักษณ เสรีตระกูล. 2553: 10-11) คานิยมหมายถึงสิ่งที่คนเรายึดถือ
ประจําใจที่ใชชวยในการตัดสินใจเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตเรื่องเล็กนอยที่สุด ไปจนถึง
เรื่องใหญๆ เชน อุดมการณ อุดมคติ ในทางสังคมวิทยากําหนดความหมายของคานิยมไวกวางมาก
ถามนุษยตองมีการตัดสินใจเลือกระหวางตั้งสองสิ่งขึ้นไป ก็ตองใชคานิยมเปนเครื่องชวยในการ
ตัดสินใจทั้งสิ้น การใชคานิยมเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจจะทําใหเกิดอคติและสิ่งที่เลือกมาดวย
การใช ค า นิ ย มตั ด สิ น ไม จํ า เป น จะต อ งเป น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด เสมอไป แต เ ป น สิ่ ง ที่ ต รงกั บ ความพอใจ
ความชอบของตนเอง คานิยมจะมีทั้งคานิยมสวนตัวแตละบุคคลและคานิยมของสังคม คานิยม
สว นตั ว ได แ ก ค า นิ ย มของแต ล ะบุ ค คลที่ ใ ช ชว ยในการตั ด สิน ใจเลื อ กกระทํ า อย า งใดอยา งหนึ่ ง
คานิยมสวนตัวไดมาจากกระบวนการถายทอดทางสังคม สําหรับคานิยมของสังคมก็คือสิ่งที่คนสวน
ใหญในสังคมเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมก็กลายเปนคานิยมของสังคมนั้น อยางเชนคานิยมของ
สังคมไทย ไดแก การแสดงความเคารพ การใหอภัยลืมงาย การเอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน คานิยมก็
เปนที่มาของแบบแผนพฤติกรรมเชนเดียวกับความเชื่อ ยิ่งในปจจุบันเนื่องจากเปนโลกยุคขอมูล
ขาวสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม อยางเชน อินเตอรเน็ต สมารทโฟน ทําใหการแพร
ขาวสารความรู การโฆษณาเปนไปอยางรวดเร็วกวางขวาง จึงทําใหเกิดคานิยมตางๆ ตามมาดวย
เชนกัน เชน สิทธิมนุษยชน การดูแลสิ่งแวดลอม ความเทาเทียมกันของชายหญิง เปนตน (เฌอ
มาลย ราชภัณฑารักษ. 2558: 61) การเร็ต (Nguyen. 2003. อางอิงจาก Garrett) กลาวคานิยม
หมายถึงสิ่งตางๆ ที่บุคคลปรารถนา เมื่อคานิยมเกิดขึ้นเปนพฤติกรรมโตตอบกับบุคคลหรือสังคมใด
จะเรียกวาความตองการ โดยทั่วไปแลวคานิยมเปนสิ่งที่มากอนความตองการ คานิยมเปรียบเสมือน
สิ่งที่นําทางใหแกความตองการ บุคคลเกิดความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะวาสิ่งนั้นเปนคานิยม
ของเขา บุคคลแตละคนกําหนดคานิยมของตนเองไว ซึ่งคานิยมที่กําหนดไวนั้นอาจเกิดจากการนึก
คิดขึ้นเองหรืออาจหมายใจเอาไว ผูวิจัยสรุปไดวาคานิยมเปนสิ่งที่บุคคลใชชวยในการตัดสินใจ เปน
แบบแผนในการดําเนินชีวิตตามความพอใจหรือความชอบของบุคคล
วัตถุนิยมนั้นเกิดจากพื้นฐานของคานิยมที่ใหคุณคากับสิ่งนั้นหรือชื่นชอบพอ
ในใจสิ่งนั้นคานิยมมีหลายประการและการใหคุณคากับวัตถุก็เปนสวนหนึ่งของคานิยม เรียกวา
“คานิยมแบบวัตถุนิยม”ในทางพุทธศาสนาตามแนวคิดในพระธรรมปฎก (พระพรหมคุณาภรณ,
2554: 221) คานิยมแบบวัตถุนิยมจะเนนเรื่องของมนุษยที่ใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจและ
ความสุขของมนุษยขึ้นตรงกับวัตถุจนตกเปนทาสของวัตถุทานไดกลาววาคนโดยทั่วไปตกอยูใน
กระแสของกามคือความหลงระเริงเพลิดเพลินติดใจอยูในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและสิ่งที่ทําใหชื่นชม
สบายใจสุขใจมุงแตจะเสพรสของอารมณที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายมุงดําเนินชีวิตทํากิจกรรม
ตางๆเพียงพยายามเพื่อหาสิ่งที่จะมาปรนเปรอบํารุงบําเรอตาหูจมูกลิ้นกายของตนพระพุทธเจาทรง
สอนวาการกระทําอยางนี้ไมถูกตองเพราะทําใหมนุษยมัวเมาและเปนทาสของวัตถุไมพัฒนาตนเอง
และขัดขวางปดบังการที่จะเขาถึงสิ่งที่ดีงามที่สูงขึ้นไปในสมัยใหมนี้ใชคําวากระแสวัตถุนิยมคือการที่
มนุษยตองเอาชีวิตขึ้นตรงกับวัตถุภายนอกในการที่จะมีความสุขในทางพระพุทธศาสนาเรียกสามิสสุ
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ขคือความสุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอามิส (สิ่งของที่จับตองไดหรือวัตถุ) ซึ่งไมควรยินดีกับความสุขอยาง
นี้เพราะมีโทษตอตนเองและสังคมไมสามารถนําไปสูการแกปญหาและพนทุกขได ดังเชนที่ทานพุทธ
ทาสภิกขุ (อินทุวรรณาเชยชื่นสกุล, 2551: 18; อางอิงจาก ทานพุทธทาสภิกขุ. 2546) ไดแสดงทัศนะ
ที่นาสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณของวัตถุนิยมวาเปนการใหความสําคัญสูงสุดแกวัตถุที่มองเห็นจับตอง
ไดรูสึกไดทางอายตนะ 6 ตาหูลิ้นจมูกกายใจเปนทาสของอายตนะ 6 ชื่นชมความสะดวกสบายบูชา
รสอรอยทางเนื้อหนังสนองความอยากที่เปนตัณหากินกามเกียรติและเปนไปอยางเกินจําเปนและย้ํา
วาวัตถุนิยมเปนการเรียนรูการสนองความอยากที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของกิเลสตัณหาเปนความรูที่ขาด
สติปญญาตกเปนทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไมคํานึงถึงความผิดชอบชั่วดีภาพลักษณของวัตถุ
นิยมดูดีนารักชวนใหไขวควาถวิลหาความเปนวัตถุนิยมเกิดขึ้นแตเนื้อในตนคนเห็นแกความสุขทาง
วัตถุแสวงหาความเสมอภาคในความสุขทางวัตถุที่เปนไปตามสัญชาตญาณที่ตองหลอเลี้ยงกิเลส
ตามที่ ต อ มผลิ ต ฮอร โ มนสํ า แดงอาการตามธรรมชาติ เ หมื อ นกั น ทุ ก คนทุ ก เชื้ อ ชาติ แ ละได ใ ห
ความหมายของวัตถุนิยมไว 3 นัย (พุทธทาสภิกขุ, 2539 อางอิงจาก อินทุวรรณเชยชื่นสกุล, 2551:
51) คือ 1) การลุมหลงรสชาติของวัตถุ 2) ความตองการสะดวกสบายทางกายและ 3) การใหคุณคา
ทางวัตถุหรือทางกายมากกวาจิตใจสวนคานิยมแบบวัตถุนิยมตามแนวคิดของริชินสและดอวรสัน
(Richins; & Dawson. 1992: 304) อธิบายคานิยมแบบวัตถุนิยมวาเปนกลุมความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการไดครอบครองทรัพยสมบัติเชื่อวาทรัพยสมบัติมีความสําคัญตอชีวิตของบุคคลจึง
กลาวถึงวัตถุนิยมเปนปรากฏการณหนึ่งที่บุคคลถือเอาการครอบครองวัตถุสิ่งของเปนศูนยกลางของ
ชีวิตบุคคลและการครอบครัววัตถุสิ่งของนี้เปนปจจัยสําคัญนํามาสูความสุขในชีวิตดังนั้นบุคลที่มี
คานิยมแบบวัตถุนิยมสูงจะตัดสินความสําเร็จของตนเองและผูอื่นจากจํานวนและคุณภาพของวัตถุ
สิ่งของที่ผูนั้นครอบครองลักษณะของคานิยมแบบวัตถุนิยมมี 3 องคประกอบคือความเปนศูนยกลาง
ของชีวิตความสุขในชีวิตและความสําเร็จในชีวิตดังนี้ 1. การไดครอบครองทรัพยสมบัติเปนหนทาง
แหงความสุข (Acquisition as the pursuit of happiness) ผูมีคานิยมแบบวัตถุมองวาทรัพยสมบัติ
ตางๆเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจและความสุขของชีวิตจึงหาความสุขใหแกตนเองโดย
การไขวควาทรัพยสมบัติตางๆมาครอบครอง 2. การมีศูนยกลางของชีวิตอยูที่การไดครอบครองเปน
เจาของทรัพยสมบัติ (Acquisition centrality) ผูมีคานิยมแบบวัตถุนิยมมองวาการไดเปนเจาของ
ทรั พ ย สิ น ต า งๆเป น ศู น ย ก ลางหรื อ จุ ด มุ ง หมายของชี วิ ต ใช วั ต ถุ เ ป น เครื่ อ งกํ า หนดแนวทางและ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต และ 3. การตัดสินความสําเร็จในชีวิตจากการไดครอบครองทรัพยสมบัติ
(Possession-defined success) ผูมีคานิยมแบบวัตถุนิยมตัดสินความสําเร็จในชีวิตทั้งของตนเอง
และของผูอื่นดวยจํานวนและคุณภาพของทรัพยที่ไดครอบครองพิจารณาความมั่งมีทางวัตถุวาเปน
ตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในชีวิต แตของเบลค(ภูเบศรสมุทรจักร. 2557: 52 อางอิงจาก Belk. 1985)
ใหนิยามวาวัตถุนิยมคือการใหความสําคัญหรือมูลคาตอสมบัติและวัตถุตางๆซึ่งสามารถวัดไดจาก
สามดาน คือ 1) ความรูสึกหวงแหนในสมบัติของตนเองหรือการใหคุณคากับวัตถุสิ่งของตนเอง
ครอบครอง 2) ความใจแคบการที่ไมชอบการตองแบงปนสิ่งของของตนเองกับผูอื่นและ 3) ความ
อิจฉาริษยาเปนผูอื่นครอบครองวัตถุสิ่งของที่มากกวาหรือมีมูลคามากกวาจะเห็นไดวาแนวคิดนี้เนน
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การอธิบายลักษณะนิสัยของคนที่มีความเปนวัตถุนิยมโดยใชวิธีการวัดระดับของการมีลักษณะนิสัย
ในสามดานนี้ สวนเดเนกรีและคณะ (Denegri; & et al. 2014: 513) แบงวัตถุนิยมเปน 2 ดานคือ
ความสําเร็จทางสังคมและความสุขของบุคคล จะเห็นไดวา วัตถุสิ่งของและเงินทองไดกลายมาเปน
สว นสํ าคั ญสวนหนึ่งของชี วิต การเชิดชูแนวคิดวัตถุนิยมที่มากเกินไป ยอมนํ าไปสูการแสวงหา
ความสุขทางวัตถุอยางไมมีที่สิ้นสุดและเปนการเนนดวยวา “ยิ่งมาก ยิ่งมีความสุข” การดําเนินชีวิต
ตามแนวคิดวัตถุนิยมจึงเปนการทําทุกอยางเพื่อความสุขที่ไดจากวัตถุโดยไมไดคํานึงถึงจิตใจ สภาพ
สังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของระบบทุนนิยม คานิยมดานวัตถุไดแพรกระจาย
และแทรกซึมเขาไปในทุกกลุมคนและทุกชนชั้น ผสมผสานกลายเปนพฤติกรรมเลียนแบบกัน ทําให
คนเหลานี้ติดในวังวนของการแขงขันทางวัตถุจนกลายเปนวัฒนธรรมการบริโภคที่สินคาตางๆ ถูก
ปนแตงและผลิตขึ้นเพื่อสนองตอบตอความตองการของคนทุกกลุม โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนหรือ
เยาวชน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากคานิยมด านวัตถุอยางทวมทน (ศรัณย พิมพทอง. 2557:
14
อางอิงจากเสริมเกียรติ วิทิตเวท. 2544)
ผู วิ จั ย สรุ ป ได ว า ค า นิ ย มแบบวั ต ถุ นิ ย ม หมายถึ ง ค า นิ ย มที่ บุ ค คลให
ความสําคัญแกทรัพยสินเงินทองเปนศูนยกลางในชีวิต นําไปสูความสําเร็จ และมีความสุขความพึง
พอใจในชีวิต แบงเปน 3 ลักษณะ ตามที่ ริชินสและดอวสัน (Richins; & Dawson. 1992: 304)
ไดอธิบายไว คือ 1) ความเปนศูนยกลางของชีวิตหมายถึงการใหความสําคัญกับการไดเปนเจาของ
ทรัพยสินเงินทองและมีศูนยกลางหรือจุดมุงหมายของชีวิตอยูที่การไดเปนเจาของทรัพยสินจํานวน
มาก 2) ความสุขในชีวิตหมายถึงการใหความสําคัญกับการมีเงินทองมากๆและเชื่อวาการไดเปน
เจาของทรัพยเปนจํานวนมากๆจะทําใหชีวิตมีความสุข 3) ความสําเร็จในชีวิตหมายถึงการให
ความสําคัญกับทรัพยสินเงินทองและเชื่อวาความสําเร็จในชีวิตคนเราวัดไดจากทรัพยสินเงินทอง
แบบวัดที่นํามาใช
แบบวัดคานิยมแบบวัตถุนิยม Materialism Values Scale (MVS) ของริชินส
และดอวรสัน (Richins; & Dawson. 1992) มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการบริโภคมี 3 ดานคือการ
เปนศูนยกลาง (Centrality) ความสําเร็จ (Success) และความสุข (Happy) มีจํานวน 18 ขอ เปน
แบบมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ จากจริงที่สุด จริง ไมแนใจ ไมจริง ไมจริงเลยคาความเชื่อมั่น
เทากับ .85 เปนแบบวัดคานิยมแบบวัตถุนิยมที่มีการนําไปใชอยางแพรหลายในหลายประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของแมนเกอเบรกและบริสทอล (Mangleburg; & Bristol. 1998)
พบวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมีอิทธิพลทางบวกกับการเสพติดการซื้อ เชนเดียวกับงานวิจัยของมิทท
มาร (Dittmar. 2005: 467) ศึกษาการซื้อในลักษณะที่ติด-การตรวจสอบตัวแปรเพศ อายุ และคานิยม
ทางวัตถุวาเปนตัวแปรที่อธิบายไดหรือไมกับกลุมตัวอยางจํานวน 330 คน พบวา คานิยมทางวัตถุ
สามารถอธิบายการซื้อในลักษณะที่ติดของบุคคลไดเปนอยางดี งานวิจัยของมูเวน แฟง และสก็อทท
(Mowen; Fang; & Scott. 2009: 1262, 1264) ศึกษาโมเดลสําหรับระบุคุณลักษณะของการติดพนัน
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พบว า ค า นิ ย มแบบวั ต ถุ นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ การติ ด การพนั น งานวิ จัย ของลี ชางและเชง
(Lee; Chang; Cheng. 2013) พบวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมีอิทธิพลตอการใชสมารทโฟนแบบย้ําทํา
หรือเปนพฤติกรรมซ้ํา ๆ ในลักษณะของการติดงานวิจัยของโรเบิรตพูลลิก และแมนอลิส (Roberts;
Pullig;&Manolis. 2015: 13) ศึกษารูปแบบลําดับขั้นของบุคลิกภาพและการติดโทรศัพทของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเทกซัส จํานวน 346 คน พบวา คานิยมแบบวัตถุนิยมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการติดโทรศัพท งานวิจัยของริชินสและดอวรสัน (อุบลวรรณา ภวกานันทและคณะ.
2555:372 อางอิงจาก Dittmar; & Pepper. 1944.) ไดวัดความเปนวัตถุนิยมในสามดานโดยถือวา
มันเปนกุญแจไปสูความสุขและความอยูดี ทั้งยังเปนเครื่องวัดความสําเร็จ ซึ่งคานิยมที่นิยมวัตถุมีผล
ตอทั้งความคิดและความรูสึก บุคคลที่มีลักษณะวัตถุนิยมจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับสวนดีของวัตถุ
เกินความจริง พวกเขาจะประเมินผลดีของวัตถุที่มีตอจิตใจสูงเกินความจริง นอกจากนี้พวกวัตถุนิยม
ยังมีความไมสบอารมณมากกวาหลังจากซื้อของ พวกที่บาวัตถุจะพูดถึงประโยชนและความเปน
สัญลักษณของสถานะมากกวาสวนพวกที่ไมเปนวัตถุนิยมจะถือวาวัตถุนั้นเปนแคสัญลักษณของ
ความสัมพันธและเปนเพียงตัวเสริมความสุข จากงานวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวาคานิยมแบบวัตถุ
นิยมสงผลตอการติดสมารทโฟน
3.2 ปจจัยสภาพแวดลอม
ตัวแปรดานครอบครัว
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักสําคัญที่สุดของสังคมทําหนาที่หลอหลอมและ
ขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกของครอบครัวดวยการอบรมเลี้ยงดูใหความรักความเอื้ออาทร
ความชวยเหลือเกื้อกูลกันพรอมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและถายทอดวัฒนธรรมของ
สังคมใหแกสมาชิกในครอบครัวเพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพมีความพรอมที่จะทํางานอยางเต็มที่
และสร า งสรรค เ ป น พลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ ต อ ไปดั ง นั้ น ครอบครั ว จึ ง มี
ความสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอชีวิตของทุกคน (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.2556: ออนไลน) จากขอมูลสถาบันแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาสถานการณครอบครัวไทยในชวง
เดือนมกราคม 2552 พบวาปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 11-22 ป
จํานวน 11.4 ลานคน อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (ครอบครัวพอหรือแมเลี้ยงลูกตามลําพัง) มากกวา
2.5 ลานครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวาขอมูลเด็กที่ไมไดอยูอาศัยกับพอแมมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การ
ที่เด็กไมไดอยูกับพอแมหรือครอบครัวกอใหเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ มากกวาเด็กที่อยูกับพอแม
หรือครอบครัว โดยจากการสํารวจขอมูลของ Child Watch รายจังหวัด ป 2550-2551 พบวาเด็ก
กลุมที่ไมไดอยูกับพอแมในทุกระดับการศึกษามีความเสี่ยงหลายประการ ไดแก ความเสี่ยงในการดื่ม
สุรา ความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ เปนตน สถานภาพของพอแมเดี่ยว
เกี่ยวกับความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ภูมิใจและระดับความเครียดพบวาหนึ่งในสามของพอแมเลี้ยง
เดี่ยวสูญเสียความมั่นใจความมั่นคงของครอบครัว เกรงวาตนเองจะเลี้ยงลูกใหมีความสุขไมได
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ทอแทหมดหวั ง ทําให มีความเครีย ดสูงขึ้น สว นปญหาที่พอแมเ ลี้ยงเดี่ยวเผชิญมากที่สุด ไดแก
ปญญาเศรษฐกิจ การหารายไดใหพอกับคาใชจาย ทําใหไมมีเวลาเลี้ยงลูก เมื่อสถาบันครอบครัวซึ่ง
เปนทุนทางสังคม มีระบบเครือญาติที่ผูกพันอยางใกลชิด มีความเกื้อกูล ความเอื้ออาทร และการ
อบรมขั ด เกลาบุ ต รหลานกลับ ออ นแอลง จึ งสง ผลตอปฏิสั ม พันธภ ายในครอบครัว และภายนอก
ครอบครัวอยางมากมาย อาทิ พฤติกรรมไมเหมาะสมของวัยรุน ความสัมพันธในครอบครัวที่มีความ
หางเหิน (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย. 2553: ออนไลน) ครอบครัว จึงถือเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดสําหรับการถายทอดทางสังคม
ใหแกเยาวชน การอบรมสั่งสอนของพอแม ผูปกครอง ในทุกๆ ดานทั้งทางตรงและทางออมมีอิทธิพล
มาสําหรับสมาชิกในครอบครัว (ทรงสิริ วิชิรานนทและคณะ. 2550: 135) ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนตัว
แปรในปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลใหเกิดพฤติกรรม ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและการ
สื่อสารภายในครอบครัว
3.2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (Authoritative parenting)
แนวคิด
การอบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กเติบโตและมีพัฒนาการในทุกดาน
การอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมถึงการแนะนําสั่งสอนฝกฝนที่มุงใหประพฤติดี มีระเบียบวินัย รูจักควบคุม
ตนเอง มีความรับผิดชอบ และการดูแลเพื่อตอบสนองความตองการของเด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ
โดยมีเปาหมายเพื่อใหเด็กมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง เฉลียวฉลาด และมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
ซึ่งก็จะมาจากปจจัยหลักสําคัญคือพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูนับเปนสิ่งแวดลอม
ที่สําคัญของเด็ก (ศิริกุล อิสรานุรักษ. 2550: 105)ดวงเดือน พันธุมนาวินอรพินทร ชูชมและงามตา
วนินทานนท (2528: 3) ใหความหมายการอบรมเลี้ยงดูวาหมายถึงการที่ผูใกลชิดเด็กมีการติดตอ
เกี่ยวของกับเด็กทั้งทางดานคําพูดและการกระทํา ซึ่งเปนการสื่อความหมายตอเด็กทั้งทางดาน
ความรูสึ กและอารมณ ของผูก ระทํ า ตลอดจนการเลี้ยงดูส ามารถจะให รางวัล หรือลงโทษเด็ กได
นอกจากนั้นยังเปนโอกาสใหเด็กไดดูแบบอยางการกระทําของผูเลี้ยงดูดวยกรมวิชาการ (2534: 4)
กลาวถึงครอบครัววาเปนสิ่งแวดลอมที่ใกลตัวเด็กที่สุดและเปนสถาบันพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเพราะ
เป น แหล ง เริ่ ม ต น ในการอบรมเลี้ ย งดู พ อ แม เ ป น บุ ค คลแรกที่ จ ะอบรมเลี้ ย งดู บุ ต รของตนให มี
พัฒนาการในทุกๆ ดาน สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเติบโตเปนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพตอการพัฒนาประเทศ งามตา วนินทานนท (2544: 7) ใหความหมายการอบรมเลี้ยงดู
ว า หมายถึ ง การที่ ผู ใ หญ ป ฏิ บั ติ ต อ เด็ ก ในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ เลี้ ย งดู แ ละฝ ก อบรมลั ก ษณะและ
พฤติกรรมของเด็กทั้งโดยตรงและโดยออม ศิริกุล อิศรานุรักษและปราณี สุทธิสุคนธ. (2550: 106)
กลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูวาเปนการตอบสนองความตองการของเด็กทั้งกายและใจ การมีปฏิสัมพันธ
กับเด็ก การถายทอดวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความรู และความคาดหวังของสังคม
ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาที่ดีอยางรอบดาน คือ กาย ใจ สังคมและสติปญญา ผูวิจัยสรุปได
วา การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผูใกลชิดเด็กปฏิบัติตอเด็กทั้งทางคําพูดและการกระทําที่สื่อ
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ความหมายทั้งดานความรูสึกและอารมณ ตลอดจนมีการถายทอดทางสังคมใหแกเด็ก สงเสริมใหมี
พัฒนาการที่ดีรอบดาน
จุ ดมุ ง หมายของการอบรมเลี้ย งดูมีห ลักใหญๆ 4 ประการ (สมคิด อิ ส ระวัฒน .
2542: 10-11 อางอิงจาก Broom; & Selznic. 1971) คือ 1) การปลูกฝงระเบียบวินัยซึ่งเปนพื้นฐาน
ในการดําเนินกิจกรรมในสังคมและการอยูรวมกันเปนกลุม ทําใหบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคม
กําหนด 2) การปลูกฝงความคาดหวัง ทกใหระเบียบวินัยมีคุณคาและงายตอการปฏิบัติเพื่อใหไดใน
สิ่งที่ตองการ 3) การกําหนดบทบาทในสังคม เปนการที่บุคคลรูจักบทบาทของตนเองและแสดง
บทบาทไดอยางเหมาะสมในการสัมพันธกับผูอื่นไดถูกตอง ตามกาลเทศะ และโอกาสตางๆ กัน
4) การใหเกิดทักษะหรือความชํานาญเฉพาะอยางที่จะใชรวมกิจกรรมกับผูอื่นในสังคมมีการถายทอด
การปฏิบัติตามประเพณีโดยการเรียนรูจากการเลียนแบบปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ซึ่งการอบรมเลี้ยง
ดูสั่งสอนทําให 2 แบบ คือ 1) การอบรมโดยตรง เปนการบอกใหปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม
บอกใหรู วาอะไรควรทํ า อะไรไมควรทํา อะไรผิด อะไรถูก เปนการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ
โดยตรงวาควรทําอยางไร 2) การอบรมโดยออมเปนการอบรมโดยที่ไมบอกใหทําโดยตรงอยางวิธี
แรก แต อ าจอยู ใ นรู ป ของการเลื อ กแบบในสถานการณ บ างอย า งเพื่ อ ให เ กิ ดความสอดคล อ งใน
สถานการณนั้น จากการศึกษาของไวททิงและเอ็ดเวิรด(ศิริกุล อิศรานุรักษและปราณี สุทธิสุคนธ.
2550: 106 อางอิงจาก Whiting; & Edwards 1988) สรุปถึงจุดมุงหมายของพอแมในการเลี้ยงดูลูก
ซึ่งพบในทุกวัฒนธรรมมี 5 ประการ ไดแก 1) เพื่อใหมีชีวิตรอดโดยการดูแลเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
และปกปองจากภัยอันตรายตางๆ 2) ใหความรักและความผูกพัน โดยการขนัดความกลัว ความวิตก
กังวลของลูกและสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ 3) ใหการดูแลสุขภาพเบื้องตน 4) สงเสริม
พั ฒ นาการด า นสั ง คมโดยให ลู ก ได เ รี ย นรู โ ลกภายนอก ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม
และกฎกติกาตางๆ ของสังคม และ 5) ใหความรูโดยการสอนทักษะตางๆ เพื่อการอยูรอดและอยูใน
สังคมไดดวยดี
สําหรับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูนั้นบอมลินด(เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนทและคณะ.
2003: 27; ดุลยา จิตตะยโศธร. 2552: 175-176 อางอิงจาก Baumrind. 1967,1971) ไดแบง
องคประกอบพฤติกรรมของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรออกเปน 2 มิติกวางๆ คือ 1) มิติ
ควบคุมหรือเรียกรองจากบิดามารดา (Controlling /Demand)คือ การที่บิดามารดากําหนดมาตรฐาน
สําหรับเด็กและเรียกรองใหเด็กทําตามมาตรฐานที่บิดามารดาไดกําหนดไว ซึ่งบิดามารดาบางคนจะ
มีมาตรฐานสูง และเรียกรองใหเด็กปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตนกําหนด ในขณะที่บิดามารดาบางคน
เรียกรองใหเด็กทําตามมาตรฐานเพียงเล็กนอย และไมพยายามที่จะใชอิทธิพลในการควบคุมเด็ก
และ 2) มิติการตอบสนองความรูสึกเด็ก (Responsive/Warm) คือ การที่บิดามารดาหรือผูดูแลเด็ก
ตอบสนองตอความตองการของเด็ก ซึ่งบิดามารดาบางคนจะยอมรับ เขาใจ และตอบสนองความ
ตองการของเด็กดวยดี เปดโอกาสใหเด็กคิดและตัดสินใจดวยตนเอง ในขณะที่บิดามารดาบางคน
เพิกเฉย และปฏิเสธตอความตองการของเด็ก บอมลินด (Baumrind)ไดผสมผสาน 2 มิติดังกลาวและ
จัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเปน 3 แบบคือ 1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (Authoritative
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parenting style) คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของ
เด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาตใหเด็กมีอิสระตามควรแกวุฒิภาวะ แตในขณะเดียวกันบิดามารดาจะ
กําหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก และกําหนดใหเด็กเชื่อฟงและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดา
กําหนดไวอยางมีเหตุผล ถึงแมบิดามารดาจะมีการเรียกรองสูง แตในขณะเดียวกัน ก็ใหความรัก
ความอบอุนและใสใจตอเด็ก เปดโอกาสใหเด็กเปนตัวของตัวเอง รับฟงเหตุผลจากเด็ก และสนับสนุน
ให เด็ กมี ส วนรวมในการคิ ดตัดสินใจเรื่องต างๆ ของครอบครัว 2) รู ปแบบการอบรมเลี้ ยงดูแ บบ
ควบคุม (Authoritarian parenting style) คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเขมงวดเรียกรอง
สูง แตไมตอบสนองความตองการของเด็กโดยสิ้นเชิง มีการจัดระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑให
เด็กปฏิบัติตามอยางเขมงวด โดยมีการอธิบายนอยมากหรือไมมีเลย เด็กตองยอมรับในคําพูดของ
บิดามารดาวาเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเสมอ มีการใชอํานาจควบคุมโดยวิธีบังคับและลงโทษเมื่อ
เด็กไมทําตามความคาดหวังของบิดามารดา บิดามารดามักหางเหินและปฏิเสธเด็ก 3) รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive parenting style) คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาปลอยให
เด็ กทํ าสิ่ ง ต า งๆ ตามการตั ดสิ น ใจของเด็ ก โดยไม มีก ารกํา หนดขอบเขต ใชก ารลงโทษนอ ย ไม
เรียกรองหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เด็กสามารถแสดงออกถึงความรูสึกและอารมณไดอยางเปดเผย
บิดามารดาอาจใหคําปรึกษาหรือพยายามใชเหตุผลกับเด็ก แตไมมีอํานาจในการควบคุมพฤติกรรม
ของเด็ก บิดามารดาจะใหความรักความอบอุนและตอบสนองความตองการของเด็กเสมอ ตอมาแมค
โคบีและมารติน (Bee, H. 1995: 247 อางอิงจาก Maccoby; & Martin. 1986)ไดศึกษาการอบรม
เลี้ยงดูตามแนวคิดของบอมลินดและไดเพิ่มเติมรูปแบบการเลี้ยงดูแบบที่ 4 คือ4) รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved parenting style) เปนการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไมใหความ
สนใจหรือตอบสนองความตองการของเด็ก ใหการดูแลเอาใจใสตอเด็กนอยมาก บิดามารดากลุมนี้จะ
เพิกเฉยตอเด็กพอๆ กับไมเรียกรองหรือวางแผนมาตรฐานพฤติกรรมใดๆ ใหเด็กปฏิบัติ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะบิดามารดาปฏิเสธเด็กแตแรก หรือหมกมุนอยูกับปญหา และความกดดันในชีวิตประจําวัน
จนไมมีเวลาเอาใจใสเด็ก
จ า ก รู ป แ บ บ ก า ร อ บ ร ม เ ลี้ ย ง ดู ทั้ ง 4 แ บ บ ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง บ อ ม ลิ น ด
(Baumrind)จัดเปนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีผูสนใจนําไปศึกษากันมากมาย จากการประมวล
งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู: แนวคิดของบอมลินด (Diana Baumrind’s Parenting
Style) ของดุลยา จิตตะยโศธร (2552: 173) พบวา การอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพ สามารถหลอ
หลอมใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีความสามารถในการปรับตัว มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม และ
มีความสามารถในการกํากับตนเองคือการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสซึ่งสอดคลองกับขอสรุปในการ
สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยของดุษฎี โยเหลา (2537: 97)
ที่พบวา การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแบบรักสนับสนุน แบบประชาธิปไตย และแบบใชเหตุผล
เปนการอบรมเลี้ยงดูที่ใหผลดีกับบุคลิกภาพ ลักษณะทางสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา เมื่อ
พิจารณานิยามที่ใชในการวัดการอบรมเลี้ยงดูทั้งสามแบบขางตนจะใชนิยามที่คาบเกี่ยวกันถึง 2 มิติ
ของการอบรมเลี้ ย งดู คื อ มิ ติ ที่ ห นึ่ ง (อบอุ น -ปฏิ เ สธ) และมิ ติ ที่ ส อง (เสรี ภ าพ-ควบคุ ม ) พบว า
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การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนอยูในมิติที่หนึ่ง (อบอุน) สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลอยูใน
มิติที่สอง (เสรีภาพ) และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยรวมอยูในการอบรมเลี้ยงดูทั้งสองมิติ
(อบอุน-เสรีภาพ) ในทางปฏิบัติผูปกครองจึงควรอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยใหความรักความอบอุนใน
ขณะเดียวกันก็มีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของเด็ก มีความสม่ําเสมอในบทบาทของตนเองในการ
ให ร างวั ล และการลงโทษ ผู วิ จั ย สรุ ป ได ว า การเลี้ ย งดู แ บบเอาใจใส เ ป น การอบรมเลี้ ย งดู ที่ มี
ประสิทธิภาพที่สุด เปนการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนใหเด็กมีอิสระตามควร มีการกําหนด
ขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก และใหเด็กเชื่อฟงและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดากําหนดใหอยางมี
เหตุผล บิดามารดาความรักความอบอุนและใสใจตอเด็ก เปดโอกาสใหเด็กเปนตัวของตัวเอง รับฟง
เหตุผลจากเด็ก และสนับสนุนใหเด็กมีสวนรวมในการตัดสินเรื่องตางๆ ของครอบครัว
การวัดการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
ในการวัดการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส ผูวิจัยไดใชแบบวัด Parenting Styles and
Dimensions Questionnaire (PSDQ) ของโรบินสันโอลเซ็นและฮารท (Robinson; Olsen; & Hart.
2001) ที่สรางขึ้นตามแนวคิดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของ Baumrind, D. (1971) เปนฉบับที่
ปรับปรุงแลว มีจํานวน 15 ขอ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จาก จริงที่สุด คอนขางจริง ไมแนใจ
บอย คอนขางบอย บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .86 เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 1,377 คน ซึ่งปรับจากแบบวัดเดิมที่มีจํานวน 27 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .91
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 1,251 คน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของไซมอนและคอนเกอร (Simon; & Conger. 2007: 212) ศึกษา
ความสัมพันธของการเลี้ยงดูที่แตกตางกันระหวางบิดากับมารดาที่มีตอรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครั ว และผลที่ มีตอวั ย รุ น โดยเก็ บ ขอมู ล ระยะยาวจากกลุมตั วอยาง 415 ครอบครัว พบว า
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดาและมารดาสวนใหญสอดคลองกัน และยังพบวาการอบรมเลี้ยง
ดูแบบเอาใจใสจะใหผลทางบวกตอวัยรุนมากที่สุด และจะสามารถปกปองเด็กจากสิ่งที่เปนอันตราย
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยของทาฟาและบิออคโค(Tafa; &Baiocco. 2009: 388c)
งานวิจัยของชาคยา คริสทาคิสและฟาวเลอร (Shakya; Christakis; & Fowler.2012: 1132-1133)
ศึกษาอิทธิพลของบิดามารดาที่มีตอการใชสารเสพติดในเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุน พบวา
เพื่อนที่มีแมอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสสงผลตอการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการสูบกัญชานอยกวา
เพื่อนที่แมอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยทอดทิ้ง
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส ชี้แนะ ใหความ
รัก ความอบอุน ใหความอิสระภายในขอบเขตและตั้งกฎเกณฑที่เปนเหตุเปนผลจะชวยสงเสริมให
เด็กมีการรับรูความสามารถของตนเองและการกํากับตนเองอยางงานวิจัยของกรอลนิกคไรอันและ
เดซิ (Grolnick; Ryan; & Deci. 1991: 508) ศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุน ความเปนอิสระและ
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ความเอาใจใสของพอแมที่มีตอการรับรูการควบคุมของเด็ก การรับรูความสามารถของเด็ก การ
กํากับตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การสนับสนุนความเปนอิสระและการเอาใจใสของ
พอแมมีอิท ธิ พ ลตอการกํ ากับตนเองและการรับ รูความสามารถของตนเองของลูก เชนเดีย วกับ
งานวิจัยของสเตรจ (Strage. 1998: 17) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของกับครอบครัว
กับการพัฒนาการกํากับตนเองของนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีการเรียนรูแบบกํากับตนเอง ไดแก
การมีเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน สามารถจัดการกับเรื่องเรียนได มีความสามารถในการบริหารเวลา
และมีความเพียรพยายามสูงจะมาจากครอบครัวที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและมีความผูกพันกับ
พอแมในลักษณะมั่นคงมีความสามารถในการกํากับตนเอง และงานวิจัยของ วีรนุช วงศคงเดช
(2547) ศึกษาเจตคติตอการแสวงหาความชวยเหลือและการเรียนรูแบบกํากับตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปที่ 5 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 739 คน พบวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีการเรียนรู
แบบกํากับตนเองและมีเจตคติทางบวกตอการแสวงหาความชวยเหลือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูอีก 3 แบบ นอกจากนี้การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสยังสงผลตอการจัดการปญหาและความ
เหงาอยางงานวิจัยของงานวิจัยของนิฮอฟและรอทเกอร (Nijhof.; & Rutger.2007) ศึกษารูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูกับการจัดการปญหาและการแสดงออกเมื่อเปนโรคคิดถึงบานของวัยรุน ผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและแบบตามใจจะมีประสบการณในการคิดถึงบานโดย
มี อ ารมณ คิ ด ถึ ง บ า นรุ น แรงกว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การเลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม และแบบทอดทิ้ ง ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนเหลานี้ใชวิธีที่มีประสิทธิ ภาพในการจัดการกับอารมณคิดถึงบานไดดีกวา
นักเรียนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบควบคุมและแบบทอดทิ้ง และสงผลตอคานิยมแบบวัตถุนิยมอยาง
งานวิจัยของแชปลินและจอหน (Chaplin, L. N.; & John, D. R. 2010: 176, 180) ศึกษาอิทธิพล
ระหวางบุคคลที่มีตอคานิยมแบบวัตถุนิยมของวัยรุน: มุมมองใหมที่บทบาทของบิดามารดาและเพื่อน
พบวา การเลี้ยงดูแบบสนับสนุนของบิดามารดามีความสัมพันธทางลบกับคานิยมแบบวัตถุนิยมของ
วัยรุน รวมทั้งสงผลตอเครียดอยางงานวิจัยของคันธารัตน ยอดพิชัย (2549) ศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว ความฉลาดทางอารมณ กั บ ความเครี ย ดของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ ในกรุ ง เทพมหานครในนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 480 คน พบวา ความผูกพันรักใคร สามัคคีในครอบครัวมีความสัมพันธ
เชิงลบกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา
การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสสงผลตอการติดสมารทโฟน การรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับ
ตนเอง การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา ความเหงา คานิยมแบบวัตถุนิยมและความเครียด
ในชีวิต
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3.2.2 การสื่อสารภายในครอบครัว (Family communication)
แนวคิด
การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงวิธีคิดของแตละคน ซึ่งแสดงไดทั้งทาที
และคําพูด ถาสื่อสารไมดีก็จะทําใหอีกฝายแปลความไมดีหรือแปลไมได ความยุงยากก็จะเกิดขึ้น
ลักษณะของการสื่อสารที่ไมดีคือการสื่อที่ไมตองกับสิ่งที่คิดหรือรูสึก สมาชิกมีความยากลําบากใน
การที่จะสื่อสารใหผูอื่นทราบถึงความรูสึกนึกคิดจริงๆ ของตนอยางเปดเผย บอกไมไดวาตนตองการ
อะไรหรือรูสึกอยางไร การสื่อสารในครอบครัวมีความเกี่ยวของกับความสัมพันธในครอบครัว กลาว
ไดวาบิดามารดาที่พูดคุยกับบุตรอยางเห็นอกเห็นใจ รับฟงปญหาของลูกอยางสม่ําเสมอ เปดเผย
ไว ว างใจต อ กั น ให ค วามเป น กั น เอง พร อ มที่ จ ะช ว ยเหลื อ และเป น ที่ พึ่ ง ให แ ก บุ ต ร จะทํ า ให เ กิ ด
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรักใครปรองดองกัน ซึ่งจะตางจากบิดามารดาที่ไม
เคยมีเวลาใหกับบุตร มีการติดตอสื่อสารระหวางกันนอย ไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตร จะทําให
เกิ ด ช อ งว า งระหว า งบิ ด ามารดากั บ บุ ต ร เกิ ด ความไม เ ข า ใจกั น และเกิ ด ทั ศ นคติ ท างลบต อ กั น
(กัญญา ธัญมัญตา. 2537: 40)
พัชนีเชยจรรยาและปทุม ฤกษกลาง (2534) ไดกลาวถึงรูปแบบการสื่อสารใน
ครอบครัววาเปนโครงสรางและกระบวนการของการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัว เชน สามี
ภรรยา บิดามารดาบุตร ซึ่งถือเปนการสื่อสารระดับบุคคลตอบุคคล วนิดา วงษาพรหม (2551: 27)
ไดกลาวถึงการสื่อสารภายในครอบครัววาการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีรูปแบบ
เฉพาะในแตละครอบครัว มีบรรทัดฐาน และแนวทางในการสื่อสารวาการสื่อสารนั้นๆ มีทิศทาง
ปริมาณ หรือเนื้อหาอยางไร มีการแปลความหมายของสารในแนวทางเดียวกัน กระบวนการสื่อสารที่
เกิดขึ้นซ้ําๆ ภายในครอบครัวนี้เปนขอตกลงระหวางสมาชิกในครอบครัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
เมื่อเวลาผานไป เพอรสันและสพิทซ (Person, J. C.; & Spitz, B. H. 1987) กลาวถึงการสื่อสาร
ภายในครอบครัววา สมาชิกของครอบครัวจะมีการโตตอบกันในรูปแบบของปฏิสัมพันธแบบเดิมซ้ํา
ไปซ้ํามา ซึ่งอาจมีรูปแบบการสื่อสารที่ดีหรือไมดีก็ได และการสื่อสารเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา ผูวิจัยสรุปไดวา การสื่อสารในครอบครัวหมายถึงการแสดงออกถึงมุมมอง ความคิดเห็น
ความเชื่ อ และความรู สึ ก ของสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ซึ่ง เน นถึ งสั มพัน ธภาพที่ดี ตอกั น เพีย รสั น
(Pearson. 1989: 23) กลาวถึงการสื่อสารวามีทั้งการใชคําพูด ทาทาง สายตา น้ําเสียง รวมถึงการ
สัมผัส การสื่อสารสามารถสรางความเขาใจและใหกําลังใจสมาชิกในครอบครัว
ในสวนของโครงสรางของการสื่อสารนั้น แมคคอยดและโอคีฟ (วนิดา วงษาพรหม
2551: 27-28 อางอิงจาก McLeod; & O’Keefe. 1972) ไดกลาวถึงโครงสรางของการสื่อสารภายใน
ครอบครัววาแบงเปน 2 มิติ คือ 1) การสื่อสารแบบเนนสัมพันธภาพ (Socio-oriented communication)
คือ เนนในเรื่องของการรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล สนับสนุนใหหลีกเลี่ยงและยอมจํานนไม
โตเถียง ระงับความโกรธความไมพอใจ หลีกเลี่ยงความขัดแยง มีลักษณะคลอยตามกันระหวางพอ
แม ลู ก การอบรมสั่ ง สอนเน น ให ลู ก ไม ต อ ล อ ต อ เถี ย ง รวมทั้ ง หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย ง เพื่ อ รั ก ษา
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ความสัมพันธทั้งภายในครอบครัวและสังคม 2) การสื่อสารแบบเนนแสดงความคิดเห็น (Conceptoriented communication) คือ เนนในเรื่องความมีเหตุผล มีความรูความสามารถ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแบบเปดเผย สงเสริมใหรับมือกับความแตกตางภายในสังคม กระตุนใหแสดงออกถึงความ
คิดเห็น แมจะไมตรงกับผูอื่น และเปนสวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน จาก
แนวคิดนี้อธิบายการสื่อสารภายในครอบครัวทั้ง 2 มิติไดวาครอบครัวแบบเนนสัมพันธภาพจะเนน
ความสัมพันธซึ่งกันและกันภายในครอบครัวมากกวาเรื่องภายนอก สวนครอบครัวแบบเนนแสดง
ความคิดเห็นจะเนนสัมพันธกับสังคมภายนอกมากกวาความสัมพันธภายในครอบครัว แตอยางไรก็
ตามการสื่อสารภายในครอบครัวยังมีผลกระทบตอทั้งการสื่อสารภายในครอบครัวและวิธีที่บุคคล
เผชิญกับสถานการณภายนอกครอบครัวดวยเชนกัน (วนิดา วงษาพรหม 2551: 28 อางอิงจาก
Rubin; Palmgreen; & Sypher. 1994) ตอมาเอสวารา(วนิดา วงษาพรหม 2551: 28 อางอิงจาก
Eswara. 1974) ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงการสื่อสารทั้ง 3 มิติในแงของความสัมพันธในครอบครัววาการ
ใหความสําคัญที่แตกตางกันกับความสัมพันธทั้งในรูปแบบเนนสัมพันธภาพและแบบเนนแสดงความ
คิดเห็นจะสงผลใหมีความแตกตางกันในการพฤติกรรมการสื่อสารกับภายนอกครอบครัวเมื่อเผชิญ
กับสถานการณที่มีโครงสรางเหมือนกัน ดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับความสัมพันธเนนสัมพันธภาพ
จะมีเปาหมายที่จะสอนใหเด็กรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล และใหความเคารพผูที่มีอํานาจ
บุคคลที่ถูกฝกฝนใหเนนความสัมพันธแบบนี้จะใหความสําคัญกับแหลงที่มาของขาวสารเมื่อเผชิญ
กับสถานการณที่อยูภายใตอิทธิพลของสังคม จะเปนผูที่ยอมตามผูอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีอํานาจ
ถูกสั่งสอนใหตอบสนองโดยไมทาทายพอแม ไมโตเถียงกับผูอาวุโสกวาหรือมีประสบการณมากกวา
และยอมจํานนตอเหตุผลนั้นๆ จะถูกสั่งสอนใหรูวาหนทางที่ดีที่สุดที่จะระวังปญหาคือการหลีกเลี่ยง
ตอปญหานั้นๆ 2) การใหความสําคัญกับความสัมพันธเนนแสดงความคิดเห็นจะมีเปาหมายในการ
สอนใหเด็กไดรับความรู ความเขาใจและการแสดงออกของบุคคล เนนการไดมาซึ่งความรูที่ชัดเจน มี
ความถูกตองของเนื้อหา มุงหาขอมูลจากทุกๆ ดาน คนหาเหตุผลและการพิสูจน ผูที่ไดรับการสั่ง
สอนแบบนี้จะใหความสําคัญกับความสัมพันธและการคลอยตามเพียงเล็กนอยและไดแบงรูปแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวเปน 4 รูปแบบ คือ 1) แบบปลอยปละ (Laissez-faire) มีลักษณะยึดถือ
แบบแผนของสังคมและยึดถือแนวความคิดเปนหลักต่ําทั้งคู คือ ลักษณะครอบครัวไมมีแบบแผนให
บุตรยึดถือปฏิบัติ เพราะผูปกครองสนใจแตการหาเลี้ยงครอบครัว บุตรจึงมีอิสระเต็มที่และไมไดรับ
การสนับสนุนใหแสดงความคิดเห็น 2) แบบปกปอง (Protective) มีลักษณะยึดถือแบบแผนของ
สังคมสูงและยึดถือแนวความคิดเปนหลักต่ําคือ ลักษณะครอบครัวที่บุตรจะตองเชื่อฟงและทําตาม
คําสั่งของผูปกครองอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมไดรับการสนับสนุนใหเสนอความคิดเห็นตางๆ ไมมีสวน
รวมในกาตัดสินใจภายในครอบครัว 3) แบบเปดเสรีทางความคิด (Pluralistic) มีลักษณะยึดถือแบบ
แผนของสังคมต่ําและยึดถือแนวความคิดเปนหลักสูง คือ ลักษณะครอบครัวที่ผูปกครองสนับสนุนให
บุตรแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ไมจําเปนจะตองทําตามผูปกครอง บุตรจึงกลาแสดงออกและมี
สวนรวมในการตัดสินใจภายในครอบครัว 4) แบบเห็นพองตองกัน (Consensual) มีลักษณะยึดถือ
แบบแผนของสังคมและยึดถือแนวความคิดเปนหลักสูงทั้งคู คือลักษณะของครอบครัวที่ผูปกครอง
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สนับสนุนใหบุตรแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ แตตองไมขัดแยงกับผูปกครองและผูปกครองยัง
เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของครอบครัว
นอกจากนี้การศึกษาของออลซัน โกรอล และทีเซล (Olson; Gorall; & Tiesel.
2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและไดกลาวถึงกรอบของครอบครัวที่ดีวาจะประกอบไปดวย 3
มิติไดแก 1) การยึดเหนี่ยวกันระหวางกันเปนลักษณะเกี่ยวกับการอยูรวมกันหรือความใกลชิดกัน
ระหว า งสมาชิ ก ในครอบครั ว 2) ความยื ด หยุ ด เป น ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมในชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อย และ 3) การสื่อสารภายในครอบครัวที่เปนการเอื้ออํานวย
ชวยพัฒนาใหครอบครัวเพิ่มความรูสึกใกลชิดกันและการประสบความสําเร็จในการแกปญหา ซึ่งการ
สื่อสารภายในครอบครัวนี้เปนกุญแจสําคัญในการสรางและใหการสนับสนุนครอบครัว มีความสําคัญ
เปนปจจัยในการขับเคลื่อนสองมิติขางตน การสื่อสารนี้สามารถกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เห็นคุณคาในตนเองและสภาพแวดลอมเปนไปในทางสนับสนุนกัน แตหากครอบครัวไมคอยไดใช
เวลาในการสื่อสารกันก็สงผลตอความเขาใจอันดีตอกัน เพราะสภาพแวดลอมในครอบครัวอาจไมเปด
กวางและไมเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความรูสึก ความคิดและการพูดคุยในหลายๆ
เรื่อง ซึ่งในการสื่อสารภายในครอบครัวนี้แบงเปน 2 ลักษณะคือ 1) การสื่อสารภายในครอบครัวแบบ
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความมีอิสระในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตามความเปนจริง
และพึงพอใจในการสื่อสารกันในครอบครัว และ 2) การสื่อสารปญหาตางๆ ภายในครอบครัว
อยางเชนความลังเลใจที่จะสื่อสาร รูปแบบของการปฏิสัมพันธกันในทางลบ และการเลือกเรื่องราว
หรือสิ่งตางๆ ที่อาจเปนทางลบมาสื่อสารกันภายในระบบครอบครัว
การวัดการสื่อสารภายในครอบครัว
ในการวัดการสื่อสารภายในครอบครัว งานวิจัยของจุฬาลักษณ ประจะเนย (2557)
แบบวัดรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว จํานวน 30 ขอ เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .858 แบงเปน 2 ดาน ไดแก การสื่อสารภายในครอบครัวแบบสนับสนุนการ
สนทนาและกับการสื่อภายในครอบครัวแบบคลองตามกันแลวใชวิธีการอิงเกณฑของคะแนนรวมแต
ละดานระหว าง15-75 คะแนนแตล ะคนจะมีค ะแนนรวมทั้งสองดานประกอบกันเปนรูป แบบการ
สื่อสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ แบบปกปอง แบบเปดเสรีทางความคิด และแบบเห็นพอง
ตองกัน ผูวิจัยใชแบบวัดรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของของออลสัน (Olson. 2010) มี
จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ จากเห็นดวยอยางยิ่งถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .90
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของอณินทร วารีรัตนนุกูล (2549) ศึกษาเรื่องความระหวางรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครัว ทัศนคติ และพฤติกรรมตอยาเสพติดของวัยรุนที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติด
และวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมติดยาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนสําหรับการวิจัยเชิง
สํารวจ พบวา รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอยาเสพติดอยางมี
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นัยสําคัญ งานวิจัยชี้ใหเห็นวารูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวมีบทบาทและมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอทัศนคติและพฤติกรรมตอยาเสพติดของเด็กวัยรุน งานวิจัยของจุฬาลักษณ ประจะเนย (2558)
ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รู ปแบบการดําเนินชีวิต รู ปแบบความผูกพั นภายใน
ครอบครั ว ที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน แ ละการติ ด เกมของวั ย รุ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว า วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัยของเพลินพิศ
จันทรศักดิ์ (2541) ศึกษาเรื่องความสัมพันธของพฤติกรรมสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของ
วัยรุน: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
246 คน พบวา พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุน โดยที่
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุน ไดแก ลักษณะความรูสึก
ผิดปกติทางรางกาย การย้ําคิดย้ําทํา วิตกกังวล กลัวโดยไมมีเหตุผล ความรูสึกไมชอบติดตอกับผูอื่น
และหวาดระแวง นอกจากนี้งานวิจัยของเซกรินและคณะ (Segrin; & et al. 2012: 119,122) ศึกษา
สภาพแวดลอมของครอบครัวและพฤติกรรมการขมเหงรังแกผูอื่นของวัยรุนมีอิทธิพลตอความเหงา
ของวัยหนุมสาวในนักศึกษามหาวิทยาลัยทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา จํานวน 111 คน พบวา
สภาพแวดลอมดานการสื่อสารภายในครอบครัวมีอิทธิพลทางลบกับความเหงาของวัยหนุมสาว และ
งานวิจัยของ คันธารัตน ยอดพิชัย (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัว
ความฉลาดทางอารมณกับความเครียดของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพมหานครใน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพมหานคร จํานวน 480 คน พบวา การสื่อสาร
ในครอบครัวมีความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัย
ของ วนิดา วงษาพรหม (2551)ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวกับ
ระดับความเครียดของวัยรุนในนักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 698 คน พบวา รูปแบบการสื่อสาร
ภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับความเครียดของนักเรียน งานวิจัยของนภัสชญา โพประยูร พัช
ราภรณเกษะประกร และมัลลิกา ผลอนันต (2557) ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาหญิงที่มีรูปแบบ
การสื่ อ สารภายในครอบครั ว แบบปล อ ยปละจะมี พ ฤติ ก รรมที่ ชั ก นํ า ไปสู ก ารมี เ พศสั ม พั น ธ แ ละ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยแตกตางจากครอบครัวแบบปกปอง เปดเสรีทางความคิด
และเห็ น พ อ งต อ งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ จากงานวิ จั ย ที่ ก ล า วข า งต น สรุ ป ได ว า การสื่ อ สารภายใน
ครอบครัวสงผลตอการติดสมารทโฟน ความเหงา และความเครียดในชีวิต
ตัวแปรดานเพื่อน
ในชวงเวลาของการเปนวัยรุนเปนวัยที่กําลังคนหาอัตลักษณของตนเอง ตองการการ
ยอมรับจากสังคมและคนใกลชิด กลุมที่มีอิทธิพลกับวัยนั้นนอกจากพอแมและครอบครัวแลว กลุม
เพื่อนนับวาเปนกลุมทางสังคมที่มีความสําคัญกับวัยรุนอยางมาก เพื่อนจะมีอิทธิพลกับความรูสึกนึก
คิดรวมถึงสภาวะอารมณ มีสวนชักนําใหเกิดการปฏิบัติทั้งในทางที่ดีและไมดีได วัยรุนเลือกที่จะเปน
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สมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยไมมีการตั้งกฎเกณฑตายตัว แตทั้งนี้ตองเปนกลุมที่มีแนวคิดที่เขา
กันได มีบุคลิกภาพ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไมแตกตางกันมาก มีความสนใจ คานิยม สติปญญา
และความมุงหวังในชีวิตที่คลายคลึงกัน กลุมเพื่อนมีความสําคัญตอชีวิตจิตใจและอนาคตของวัยรุน
เมื่อยางเขาสูวัยรุน อิทธิพลที่พอแมมีตอวัยรุนก็จะลดนอยลง ไมยอมรับและอาจถูกขัดขวางตอตาน
จากพอแมจนเกิดเปนชองวางระหวางวัย กลุมที่วัยรุนคบหาสมาคมดวยมีอิทธิพลกําหนดลักษณะ
นิสัยตลอดจนความคิดและคานิยมของวัยรุนเพราะวัยรุนเปนวัยที่มีจิตใจออนไหวงาย (วิไลลักษณ
เสรีตระกูล. 2553: 20) ดังนั้น เพื่อนจึงเปนตัวแปรในปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลใหเกิดพฤติกรรม
จากการไดอยูรวมกันมีปฏิสัมพันธตอกัน สงผลตอความคิด ความเชื่อ คานิยม และการแสดงออก
ของวัยรุน จากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกัน
3.2.3 กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน (Suitable activities among peer)
วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพื่อนเปนอยางมาก วัยรุนตองการใหตนเองเปน
ที่นิยม ชมชอบในกลุมเพื่อน การมีเพื่อนที่ดีทําใหวัยรุนมีผูที่คอยรวมทุกขรวมสุข ปรับทุกขชี้แนะ
แนวทางในการแกปญหาที่ถูกตอง อีกทั้งวัยรุนเปนวัยที่กําลังเติบโตไปสูวัยผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย อารมณจิตใจ และสังคม กลุมเพื่อนจะมีความสําคัญกับวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุน
จะมีความผูกพันกับเพื่อนมากกวาวัยอื่นๆ และชอบอยูกับเพื่อนในวัยเดียวกันมากกวาอยูกับสมาชิก
ในครอบครัว ทั้งนี้การคบเพื่อนของวัยรุนจึงเปนสิ่งที่ดี เพราะทําใหวัยรุนรูจักปรับตัวเขากับผูอื่นใน
สังคม ตอไปภายหนาหากวัยรุนคบเพื่อนดี มีกิจกรรมเหมาะสม ก็จะเปนผลดีตอวัยรุน แตหากวัยรุน
คบเพื่อนไมดี มีความประพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็อาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไมดี (วิไลลักษณ
ทองคําบรรจง. 2553: 45 อางอิงจาก พวงรัตน เลื่อมสําราญ.2548)
สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ วั ย รุ  น จะเข า ร ว มกั บ เพื่ อ น แบ ง ได เ ป น 3 กิ จ กรรมใหญ ๆ คื อ
1) กิจกรรมการเลนเปนกิจกรรมที่โนมเอียงไปในทางสนุกสนานบันเทิง เขน เกี่ยวกับการเลนกีฬา
หรือเกม การทองเที่ยว ดูหนัง ฟงดนตรี วิทยุ และทีวี 2) กิจกรรมการพูดคุยสนทนา เปนกิจกรรมที่
วัยรุนทํารวมกับเพื่อน ซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวมากที่สุดในการพูดคุยสนทนา 3) กิจกรรมการกิน เปน
กิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน ซึ่งหากจะใหสมบูรณแลวจะตองมีการรับประทานอาหารรวมกัน จาก
กิ จ กรรมทั้ ง สามกลุ ม นี้ วั ย รุ น จะมี ก ารร ว มตั ว กั น ในหมู เ พื่ อ นที่ มี ค วามสนใจอย า งเดี ย วกั น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2538: 381-382) วัยรุนจะใชเวลาอยูกับเพื่อน และทํากิจกรรม
รวมกับเพื่อนเปนสวนใหญ และมักคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยคลายคลึงกัน ลักษณะของเพื่อนวัย
เดียวกันจึงมีอิทธิพลใหเกิดการชักจูง และเลียนแบบใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือไมเหมาะสมก็ได
เชน การ ชักชวนกันไปเที่ยวเตร เรียนพิเศษ เลนกีฬาหรือดนตรี สังคมวัยรุนเปนกลุมของเพื่อนรวม
วัย วัยรุนรูสึกเปนสุข ปลอดโปรง และสบายใจในการเลน เที่ยว เรียน กิน นอน ทํางานกับเพื่อนรวม
วัยมากกวาปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวรวมกับบุคคลตางวัย การคบเพื่อนรวมวัยเปนพฤติกรรมสังคมที่
สําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน แตการคบเพื่อนก็มีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจ
ของวัยรุนในยามทุกขรอน ชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน แตในทางกลับกันเพื่อนก็อาจชักนําวัยรุนไปในทาง
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ที่เสื่อมถอย เชน เกเร ติดยาเสพติด ลวนมีสาเหตุสําคัญมาจากการถูกเพื่อนชักจูง ดังนั้นการคบ
เพื่ อ นที่ ดี ตลอดจนมี กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมร ว มกั บ เพื่ อ น ก็ จ ะเป น การชั ก จู ง ไปในทางที่ ดี
(วันเพ็ญ พิศาพงศ. 2540: 195-196) ผูวิจัยสรุปไดวา ความหมายของกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อน หมายถึง การที่บุคคลมีเขารวมกิจกรรมเหมาะสมและทํากิจกรรมเหลานั้นรวมกับเพื่อน ไมวา
จะเปนกิจกรรมการเลน การพูดคุยสนทนา และกิจกรรมอื่นๆ
การวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
ในการวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนรุจิเรศพิชิตานนท (2546) ไดพัฒนา
แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนซึ่งเปนการวัดการรายงานของนักเรียนในการเขารวม
กิจกรรมที่ทํากับเพื่อนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน ทั้งกิจกรรมการเลน การพูดคุยสนทนา และ
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย จํานวน 10 ขอ สวน
งานวิจัยของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) ไดสรางแบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
โดยนําแบบวัดของรุจิเรศพิชิตานนทมาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษาและมีการสราง
ขึ้นใหมบางขอ มีจํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .858 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดการทํากิจกรรมที่
เหมาะสมรว มกับของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) โดยนํามาปรับขอคําถามบางขอเพื่อให
สอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 10 ขอ เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ จากจริงที่สุดถึงไมจริง
เลย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) ศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของ
พฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
1,248 คน พบวา พฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลโดยตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน งานวิจัยของพรทิพย รุมนุม (2550) ศึกษาพฤติกรรมติดอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ประถมศึกษาพบวาสภาพแวดลอมทางสังคมเปนตัวแปรสําคัญอันดับแรกที่ทํานายพฤติกรรมติด
อินเทอรเน็ต โดยสภาพแวดลอมทางสังคมนี้รวมถึงสภาพแวดลอมจากเพื่อนที่กระตุน สงเสริมการใช
อินเทอรเน็ต งานวิจัยของกนกรัตน แจมวัฏกูล (2545) ศึกษาปจจัยดานครอบครัวและกลุมเพื่อนที่มี
ตอการเสพยาบาของเด็กและเยาวชน พบวา การเสพยาบาของเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ
ทางบวกกั บ การคบเพื่ อ น งานวิ จั ย ของรุ จิ เ รศพิ ชิ ต านนท (2546) ศึ ก ษาป จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย พบวา นักเรียนที่ทํากิจกรรม
เหมาะสมรวมกับเพื่อนมากมีพฤติกรรมฉลากเลือกกินมากกวาเพื่อนนักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสม
รวมกับเพื่อนนอย และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนเปนปจจัยดานลักษณะสถานการณที่
สําคัญที่สุดในการทํานายพฤติกรรมฉลากเลือกกิน จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวากิจกรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนสงผลตอการติดสมารทโฟน
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3.2 เพศกับการติดสมารทโฟน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เ กี่ยวของพบวาผูช ายกับ ผูหญิงมีความ
แตกต างกันโดยที่ ผูช ายมี ความเป นอิสระและใหความสํ าคัญกับความสําเร็จ ในขณะที่ผูหญิงให
ความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล อารมณ และความรูสึกมากกวา (Gilligan. 1982)
ลักษณะของผูหญิงสวนใหญจะชางพูดชางคุยและมีอารมณออนไหวงายมีแนวโนมในการพึ่งพาหรือ
คลอยตามผูอื่นไดมากกวาผูชาย (Terman; & Tyler. 1954) นอกจากนี้ยังมีความสนใจในกิจกรรม
ตางๆ ไมเหมือนกัน จึงทําใหผูหญิงไดรับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและมีการสื่อสารภายในครอบครัวที่
มากกวาผูชาย รวมทั้งการรวมกลุมกันไปทําสิ่งตางๆ มากกวาผูชายที่มีอารมณมั่นคง หนักแนน
มั่นใจตนเอง กลาเสี่ยง และชอบความทาทาย (Terman; & Tyler. 1954) ในเรื่องของการใชสมารทโฟน
ลีและคณะ (Lee.:& et al. 2014) กลาววาผูหญิงจะใชเวลาในการคุยโทรศัพทนานกวาผูชาย ทั้งการ
พูดคุยกับเพื่อน ลูกคา หรือพวกขายของตามโทรศัพท ทั้งนี้ความแตกตางกันในการใชอินเทอรเน็ตและ
สมารทโฟนระหวางผูชายกับผูหญิงพบวาผูหญิงมีแนวโนมจะใชสมารทโฟนเพื่อการสื่อสารพูดคุยหรือ
รักษาสัมพันธภาพทางสังคมออนไลนในขณะที่ผูชายมักใชสมารทโฟนในการเลนเกมหรือการพนัน
(Bolle. 2014: 20 อางอิงจาก Duggan; & Brenner. 2012) งานวิจัยของม็อคและคณะ (Mok;& et
al.2014: 817) ศึกษาการวิเคราะหโมเดลการติดอินเทอรเน็ตและสมารทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเกาหลี จํานวน 448 คน พบวา ผูชายจะติดอินเทอรเน็ตมากกวาผูหญิง แตผูหญิงแต
ติดสมารทโฟนมากกวาผูชาย สอดคลองกับพารคและลี (Park; & Lee. 2014: 100) ที่ผูหญิงจะมี
แนวโนมการตอบสนองตอการติดสมารทโฟนสูงกวาผูชาย แตในการศึกษาของฮอลลและพารสันส
(Hall; & Parsons. 2001) ไมพบวาเพศมีความสัมพันธกับการติดสมารทโฟน เชนเดียวกับงานวิจัย
ของดอรเส็นและคณะ (Deursen; & et al. 2015: 411) ศึกษาโมเดลพฤติกรรมเคยชินและพฤติกรรม
การติดสมารทโฟน: บทบาทของประเภทการใชสมารทโฟน ความฉลาดทางอารมณ ความเครียด
ทางสังคม การกํากับตนเอง อายุและเพศ ของผูตอบ 386 คนพบวา เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการติด
สมารทโฟนจากที่กลาวมาขางตนทําใหเห็นวาเพศมีผลตอการติดสมารทโฟน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ศึ ก ษาว า นั ก ศึ ก ษาเพศชายกั บ นั ก ศึ ก ษาเพศหญิ ง จะมี รู ป แบบของแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนแตกตางกันหรือไม และแตกตางกันอยางไร

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชแนวคิดกายจิตสังคม (Biopsychosocial) มาอธิบายถึง
สาเหตุ ข องการติ ด สมาร ท โฟนว า เกิ ด จากหลายป จ จั ย รวมกั น ครอบคลุ ม ทั้ ง ป จ จั ย ทางกาย
(Biological) ปจจัยทางจิต (Psychological) และปจจัยทางสังคม (Social environment) ที่มีอิทธิพล
ตอบุคคลในการอธิบ ายถึงการติดพฤติกรรม ซึ่ งกล าวไดวาปจจัยทางรางกายและป จจัยทางจิต
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รวมกันเปนปจจัยจากภายในตัวบุคคล และปจจัยทางสังคมเปนปจจัยจากสภาพแวดลอม (Griffiths.
2005: 195) ซึ่งในแตละปจจัยจะประกอบไปดวยตัวแปรตางๆ ดังนี้
1. ปจจัยภายในบุคคล ประกอบดวย ตัวแปรที่ชวยลดหรือบรรเทาการเกิดพฤติกรรม
ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับตนเอง และการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหา และตัวแปรที่ไปเพิ่มการเกิดพฤติกรรม ไดแก ความเหงา ความเครียดในชีวิต และคานิยม
แบบวัตถุนิยม
2. ปจจัยสภาพแวดลอม ประกอบดวย ตัวแปรดานครอบครัว ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส และการสื่อสารภายในครอบครัว และตัวแปรดานเพื่อน ไดแก กิจกรรมกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อน

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรดานครอบครัว
1.การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
(authoritative parenting)
2. การสื่อสารภายในครอบครัว
(family communication)

ตัวแปรที่ไปเพิ่มการเกิดพฤติกรรม
1. ความเหงา (loneliness)
2. ความเครียดในชีวิต(life stress)
3. คานิยมแบบวัตถุนิยม
(materialism value)

การติดสมารทโฟน
(smartphone addiction)
ตัวแปรดานเพื่อน
1. กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวม
กับเพื่อน(suitable
activities among peer)

ตัวแปรที่ชว ยลดหรือบรรเทาการเกิดพฤติกรรม
1. การรับรูความสามารถของตนเอง
(self-efficacy)
2. การกํากับตนเอง(self-regulation)
3. การจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหา (task-oriented coping)

เพศ
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ศูนยกลางของชีวิต
ความเหงา

ความเหงา

ความสุขในชีวิต
คานิยมแบบ
วัตถุนิยม

การเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส

ความสําเร็จในชีวิต
ความเครียดในชีวิต
ความเครียด
ในชีวิต

การเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส

การใหความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ

การสื่อสาร
ภายในครอบครัว

การสื่อสาร
ภายในครอบครัว

การติด
สมารทโฟน

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

การสูญเสียการควบคุม
การเลิกหรือหยุดใช
การขัดแยง

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

การกํากับ
ตนเอง
การรับรูความสามารถตนเอง

การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

การกํากับตนเอง

การกลับคืนสูสภาพเดิม
การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
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สัญลักษณและคํายอที่ใชในแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
แทน

ตัวแปรแฝง

แทน

ตัวแปรสังเกต

แทน

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม
โดยหัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล

6. สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยและแบบจําลองสมมติฐานการวิจัยของการเสพติดสมารทโฟน
ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1.
แบบจําลองสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยมี
สมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆดังนี้
1.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของ
ตนเอง การกํากับตนเอง การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา ความเหงา คานิยมแบบวัตถุ
นิยม ความเครียดในชีวิต และการติดสมารทโฟน
1.2 การสื่อสารภายในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอความเหงา คานิยมแบบวัตถุนิยม
ความเครียดในชีวิต และการติดสมารทโฟน
1.3 กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอการการติดสมารทโฟน
1.4 การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
1.5 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
1.6 การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหามีอทิ ธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
1.7ความเหงามีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
1.8 คานิยมแบบวัตถุนิยมมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
1.9 ความเครียดในชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
2. แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟนระหวางกลุม
นักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงไมแตกตางกัน
3. คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุม
นักศึกษาหญิงแตกตางกัน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ในแตขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 35 มหาวิ ท ยาลั ย
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559: ออนไลน)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งในงานวิ จั ย นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานครจํานวน 16
มหาวิทยาลัย รวม1,000 คน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
factor analysis)และการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal
structural models with latent variable) จึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังกลาวนั้นตองใชวิธีการประมาณคาแบบ
ไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) เนื่องจากเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย มีความคงเสน
คงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัดและใชไดดีในกรณีที่มีการแจกแจงของตัวแปรเปน
โคงปกติ (Bollen. 1989:108) แตหากการแจกแจงของประชากรไมเปนโคงปกติหลายตัว การใชกลุม
ตัวอยางขนาดใหญก็จะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรมีความคงเสนคงวาเชนกัน
ทั้งนี้วิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุดจะไดผลดีเมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดใหญกวา 500 คน
(Tabachnick; & Fidell. 2013: 719 อางอิงจาก Hu; & et al. 1992) สอดคลองกับที่แฮรและคณะ
(Hair.; & et al. 2010: 662) ไดเสนอกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดในกรณีที่มีจํานวนตัวแปรแฝงมาก
ขนาดกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดจํานวน 500 คน อยางไรก็ดี โบลเลน (Bollen. 1989: 268) เสนอแนะ
วาขนาดของกลุมตัวอยางควรพิจารณาควบคูไปกับจํานวนพารามิเตอรอิสระที่ตองการประมาณคา
ถ า มี จํ า นวนมากควรจะต อ งมี ข นาดของกลุ ม ตั ว อย า งเพิ่ ม มากขึ้ น ด ว ย ส ว นของชู เ มคเคอร แ ละ
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โลแมกซ (Schumacker; & Lomax. 2010: 42. อางอิงจาก Costello; & Osborne.2005) กําหนด
สัดสวนของกลุมตัวอยางโดยใชอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางตอจํานวนตัวแปรสังเกตเปน 20 คน
ตอ 1 ตัวแปรสังเกต
จากเกณฑดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนที่เหมาะสมสําหรับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งควรมีอยางนอย500 คน เพื่อใหมีปริมาณมากพอในการวิเคราะห
ขอมูลและทําใหผลการวิเคราะหมีความคงเสนคงวาและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลมี
การแบงกลุมสําหรับการวิเคราะหออกเปน 2 กลุม ผูวิจัยไดกําหนดใหแตละกลุมมีกลุมตัวอยาง
จํานวน 500 คน ดังนั้นนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางรวมทั้งหมดมีจํานวน1,000 คน
สําหรับการสุมกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (two-stage
random sampling) ดังนี้
1. ขั้นแรก สุมมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบง
ตามประเภทมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ (มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) จํานวน 19
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 16 มหาวิทยาลัย แลวจึงสุมอยางงาย(Simple random sampling) โดย
การจั บ สลากรายชื่ อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในจํ า นวนเท า กั น ได
มหาวิทยาลัยมาจํานวน 16 มหาวิทยาลัย
2. ขั้นที่สอง สุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใชเปนกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว
ดวยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)กับนักศึกษาที่ใชสมารทโฟนอยาง
นอยมหาวิทยาลัยละ 65คน และเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไวในการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูวิจัยจึงไดมีการแจกแบบสอบถามไปมหาวิทยาลัยละ 90 ชุดเพื่อไวชดเชยแบบสอบถามที่อาจ
ไดคืนมาไมครบหรือไมสมบูรณ
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
มหาวิทยาลัย

จํานวน
ที่กําหนดไว

จํานวน
ที่ใชไดจริง

มหาวิทยาลัยของรัฐ
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ตาราง 1 (ตอ)

90
90
90
90
90
90

67
56
80
62
55
54
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มหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเอกชน
9. มหาวิทยาลัยเกริก
10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11. มหาวิทยาลัยธนบุรี
12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14. มหาวิทยาลัยสยาม
15. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
16. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รวม

จํานวน
ที่กําหนดไว
90
90

จํานวน
ที่ใชไดจริง
65
64

90
90
90
90
90
90
90
90
1,440

56
58
56
72
62
65
56
58
986

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสําหรับตัวแปร
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส การสื่อสารภายในครอบครัว กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
ความเหงา ความเครียดในชีวิต คานิยมแบบวัตถุนิยม การรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับ
ตนเอง การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาและการติดสมารทโฟนมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแบบวัดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่ออธิบายถึงตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ
2. นําขอมูลที่ไดมาเปนกรอบในการสรางและปรับขอคําถามในแบบวัดใหสอดคลองกับ
บริบทของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
3. เสนอแบบวัดฉบับรางที่ใชในการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของนิยามปฏิบัติการและขอคําถาม
4. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
5. นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขไปทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานจิตเวชศาสตร ดานจิตวิทยา ดานพฤติกรรมศาสตรดาน
การศึกษาและดานวิธีวิทยาการวิจัย พิจารณาเพื่อประเมิน จํานวน 8ทานรายละเอียดดังภาคผนวก ข
6. นําผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต.50ขึ้นไป (Rovinelli; & Hambleton. 1976: 13-14) แลวทําการปรับเรียบ
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เรียงภาษาในขอคําถามตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญเพื่อใหแบบวัดมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
กอนนําไปทดลองใช
7. นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 60 คน แลวทําการวิเคราะหขอคําถามรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนกโดยการหาคา
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected item-total correlation) โดย
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาเปนบวกและมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท. 2551: 153) ทั้งนี้ผล
การตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนกรายขอจากแบบวัดฉบับทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 60 คน และจากแบบวัดฉบับใชจริงที่ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 986 คนรายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค
8. หาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน(Internal consistency reliability) ของแบบวัด
ดวยวิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (สุวิมล ติรกานันท.
2551: 175) ทั้งนี้ผลการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นจากแบบวัดฉบับทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใช
กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 60 คนและจากแบบวั ด ฉบั บ ใช จ ริ ง ที่ ใ ช กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 986 คน
รายละเอียดดังภาคผนวก ค
9. ผูวิจัยเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางเปาหมาย จํานวน 986 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่ใชในการวิจัยดวยการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct
validity) ของขอคําถามทุกขอในแตละตัวชี้วัดดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirm factor analysis) ในโปรแกรม LISREL เพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางเพื่อนํามาวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุตอไปรายละเอียดดัง
ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 11 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูสอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2– 11ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยการติดสมารทโฟน การรับรู
ความสามารถของตนเอง การกํากับตนเอง การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาการอบรมเลี้ยง
ดู แ บบเอาใจใส การสื่ อ สารภายในครอบครั ว กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ น ความเหงา
ความเครียดในชีวิต และคานิยมแบบวัตถุนิยมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูสอบแบบสอบถาม
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ลั ก ษณะแบบวั ด ประกอบด ว ย เพศ อายุ ชั้ น ป คณะ ยี่ ห อ สมาร ท โฟน ราคา
สมารทโฟน และการใชงานสมารทโฟนเพื่อนําผลที่ไดมาใชวิเคราะหบรรยายลักษณะของกลุม
ตัวอยาง
1. เพศ  ชาย  หญิง
2.อายุ .................................... ป
3.ชั้นป .............................................................
4.คณะ ..............................................................
5.สมารทโฟนที่ใชยี่หอ ............................... ราคาประมาณ..........................
6. การใชงานสมารทโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ใชคุยโทรศัพท  ดูหนัง
 ฟงเพลง
 ถายรูป
 นาฬิกา เลนเกม
 ดูแผนที่/เสนทาง เช็คอีเมล
 ติดตามขาวสาร  คนหาขอมูล  ขายสินคาออนไลน
 ซื้อสินคาออนไลน
 เลน social media เชน Facebook Line Instagram twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................
7. นักศึกษาเคยพยายามจะควบคุมหรือหยุดการใชสมารทโฟนอยางตอเนื่อง
 ไมเคย
ครั้งละนาน ๆ หรือไม  เคย
ตอนที่ 2 การติดสมารทโฟน
ลักษณะแบบวัด แบบวัดการติดสมารทโฟนนี้ ผูวิจัยจะสรางขึ้นตามลักษณะการ
ติดพฤติกรรมตามแนวคิดของบราวน(Alavi; et al. 2012: 292-293 อางอิงจาก Brown. 1993;
Walsh; White; & Young.2008: 79 อางอิงจาก Brown. 1997)และลักษณะการติดเทคโนโลยีตาม
แนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths. 2005: 191-197)มี 6 องคประกอบคือ การใหความสําคัญ (Salience)
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Mood modification) การสูญเสียการควบคุม (Loss of control) การ
เลิกหรือหยุดใช (Withdrawal) การขัดแยง (Conflict) และการกลับคืนสูสภาพเดิม (Relapse) แบบ
วัดเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไม
จริงเลย
การกําหนดเกณฑ การใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด
(6 คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่ติดสมารทโฟนสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวาแบบวัดการติดสมารทโฟน มีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .953 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง
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0.376 – 0.758รายละเอียดดังภาคผนวก ค และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา
แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดลโดย
พิจารณาตัดขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยและเปนขอคําถามที่มีความสัมพันธกับ
ขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ และเพิ่มเสนความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนองคประกอบดาน
การใหความสําคัญ (Salience) กับดานการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Mood modification) และดาน
การเลิกหรือหยุดใช (Withdrawal) กับการขัดแยง (Conflict) ที่มีความสัมพันธกันแลวอาจสะทอน
เรื่องอื่น แตทั้งนี้สุดทายแลวความสัมพันธกันนั้นสะทอนถึงการติดสมารทโฟนรวมกัน จนทําให
แบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 1498.89, df = 244, p = 0.000,
RMSEA = 0.072, NNFI = 0.98, CFI = 0.98, และ SRMR =0.058)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น
จํานวน 24 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)อยูระหวาง 0.65 –0.92 คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)อยูระหวาง 0.79 – 0.93 และคาความแปรปรวนที่สกัด
ได (Average Variance Extracted: AVE)อยูระหวาง 0.56 – 0.79 และการติดสมารทโฟนประกอบ
ดวยองคประกอบ 6 องคประกอบคือ การใหความสําคัญ (Salience) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
(Mood modification) การสูญเสียการควบคุม (Loss of control) การเลิกหรือหยุดใช(Withdrawal)
การขัดแยง (Conflict) และการกลับคืนสูสภาพเดิม (Relapse) มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading) อยูระหวาง 0.50 – 0.90คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)
เทากับ 0.84 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.53
รายละเอียดดังภาคผนวก งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรการติดสมารทโฟนมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรการติด
สมารทโฟน
ตัวอยางแบบวัดการติดสมารทโฟน
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
เลย จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1.สมารทโฟนเปนของสําคัญอันดับตนๆ อยางหนึ่งในชีวิตที่ขาดไมได
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2. เวลาใชสมารทโฟนฉันรูสึกเพลิดเพลินผอนคลาย

1

2

3

4

5

6

3. ฉันใชสมารทโฟนจนไมไดทําสิ่งอื่นที่ควรจะทํา
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4. ถาไมไดใชสมารทโฟน ฉันจะรูสึกหงุดหงิด
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5.ฉันขัดแยงกับคนรอบขางเมื่อถูกตักเตือนถึงการใชสมารทโฟนที่มาก
เกินไป
6.ฉันพยายามควบคุมการใชสมารทโฟนใหนอยลง แตสุดทายก็
เหมือนเดิมและกลับมาใชมากขึ้นกวาเดิม

ตอนที่ 3 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
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ลักษณะแบบวัด แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดการ
รับรูในความสามารถของตนเองของเวทินี สุขมาก; อัจฉรี ศิริสุนทร; และประภาพร มีนา. 2545: 36)
นํามาปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 10 ขอเปนแบบ
มาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ คือจริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด (6
คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัด
นอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวาแบบวัดการรับรูความสามารถของ
ตนเอง มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .885 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่
ปรับแกอยูระหวาง 0.536 – 0.704 รายละเอียดดังภาคผนวก ค และจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันพบวา แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการ
ปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยและเปนขอคําถามที่มี
ความสัมพันธกับขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ (2 = 17.05, df = 5, p = 0.0044, RMSEA = 0.049, NNFI = 0.99, CFI = 1.00, และ
SRMR = 0.017)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 5 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading)อยูระหวาง 0.61 – 0.79 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)
เทากับ 0.83 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.50
รายละเอียดดังภาคผนวก งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรการรับรูความสามารถของ
ตนเองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัด
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง
ตัวอยางแบบวัดการรับรูความสามารถตนเอง
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
1. ฉันสามารถทําสิ่งที่ฉันตองการไดเสมอ
2. ฉันสามารถจัดการสิ่งตาง ๆ ไดเปนประจําไมวาปญหานั้นจะมาใน
รูปแบบไหน

ตอนที่ 4 แบบวัดการกํากับตนเอง

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด
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ลักษณะแบบวัด แบบวัดการกํากับตนเองนี้ ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด SelfRegulation Scale (SRS) ของชวารเซอรดิฮลและชมิทซ (Schwarzer; Diehl; & Schmitz. 1999)
นํามาแปลและปรับใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาเพื่อวัดการกํากับตนเอง มีจํานวน 10 ขอ เปนแบบ
มาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด (6
คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย(1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการกํากับตนเองสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวาแบบวัดการกํากับตนเองมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .787 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง
0.372 – 0.572รายละเอียดดังภาคผนวก คและจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา
แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดลโดย
พิจารณาตัดขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยและเปนขอคําถามที่มีความสัมพันธกับ
ขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (2 =
18.57, df = 5, p = 0.00231, RMSEA = 0.052, NNFI = 0.99, CFI = 0.99, และ SRMR = 0.018)
โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 5 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)อยูระหวาง
0.59 – 0.76 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)เทากับ 0.82 และคาความ
แปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.48 รายละเอียดดังภาคผนวก
งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรการกํากับตนเองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
และขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรการกํากับตนเอง
ตัวอยางแบบวัดการกํากับตนเอง
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

1.ถาฉันขาดสมาธิจากกิจกรรมที่ทําอยู ฉันก็ยังสามารถดึงสติกลับมา
1
เดิมไดอยางรวดเร็ว
2.ฉันทุมเทใหกับเปาหายและไมยอมใหสิ่งใดมาดึงความสนใจของฉัน
1
ออกไปได

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด
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ตอนที่ 5 แบบวัดการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
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ลักษณะแบบวัด แบบวัดการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหานี้ ผูวิจัยไดปรับ
มาจากแบบวัด Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) ของเอนดเลอรและปารคเกอร
(Endler; &Parker. 1994: 854) นํามาแปลและปรับเพิ่มเติมเพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทที่
ศึกษา เพื่อวัดการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา มีจํานวน 4 ขอ เปนแบบมาตรวัดประเมิน
คา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด (6
คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการจัดการความเครียดสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวาแบบวัดการจัดการความเครียดแบบ
จัดการปญหามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .843 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.612 – 0.724รายละเอียดดังภาคผนวก คและเนื่องจากตัวแปรนี้มีขอ
คํ า ถาม 4 ข อ การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น จะทํ า ได ย าก เมื่ อ ปรั บ โมเดลจะเกิ ด ป ญ หา
Justidentificationผูวิจัยจึงแกไขโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับโมเดลตัวแปรกิจกรรม
เหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ น ซึ่ ง สนั บ สนุ น ว า ตั ว แปรสองตั ว แปรนี้ สั ม พั น ธ กั น ระดั บ หนึ่ ง แต มี
ความสั ม พั น ธ กั น ไม สู ง มาก แสดงให เ ห็ น ว า ไม ไ ด วั ด ในตั ว แปรเดี ย วกั น และผลการวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยและเปน
ขอคําถามที่มีความสัมพันธกับขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 100.69, df = 19, p = 0.0000, RMSEA = 0.066, NNFI =
0.97, CFI = 0.99, และ SRMR = 0.041)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 3 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading)อยูระหวาง 0.76 – 0.87 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR)เทากับ 0.85 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted:
AVE)เทากับ 0.64 รายละเอียดดังภาคผนวก งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรการจัดการ
ความเครียดแบบจัดการปญหาความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสม
และเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
ตัวอยางแบบวัดการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. ฉันทบทวนวิธีแกปญหาลักษณะเดียวกันกับที่เคยแกไขมากอน

1

2

3

4

5

6

2. ฉันวิเคราะหสถานการณที่กอใหเกิดปญหากอนลงมือปฏิบัติ

1

2

3

4

5

6

ตอนที่ 6 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
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ลักษณะแบบวัดแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสนี้ ผูวิจัยปรับมาจากแบบวัด
Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) ของโรบินสันและคณะ (Robinson;
Olsen; & Hart.: 2001) ที่สรางขึ้นตามแนวคิดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบอมลินด (Baumrind,
D.1971) นํามาแปลและปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 15
ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา 6 ระดับคือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริง
เลย
การกํ าหนดเกณฑ การให คะแนน สํ าหรั บข อความทางบวกให คะแนน จริ ง ที่ สุ ด
(6 คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัด
นอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวา แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .939 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก
อยูระหวาง 0.417 – 0.748 รายละเอียดดังภาคผนวก ค และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันพบวาแบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับ
โมเดลโดยพิจารณาตั ดข อคําถามบางข อที่มีค าน้ํ าหนักองค ประกอบนอ ยและเป นข อคําถามที่มี
ความสัมพันธกับขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ (2 = 88.40, df = 14, p = 0.0000, RMSEA = 0.073, NNFI = 0.98, CFI = 0.99,
และ SRMR = 0.022)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 7 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading)อยูระหวาง 0.44 – 0.82 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)
เทากับ 0.81 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.46
รายละเอียดดังภาคผนวก ง แสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรการ
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส
ตัวอยางแบบวัดการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
1. พอแมชื่นชมเมื่อฉันทําสิ่งดีๆ
2. พ อ แม รั บฟ ง ความคิ ด เห็ น ของฉั น และส ง เสริม ให ฉั น แสดงความ
คิดเห็น

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6
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4

5

6

ตอนที่ 7แบบวัดการสื่อสารภายในครอบครัว
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ลักษณะแบบวัด แบบวัดการสื่อสารภายในครอบครัว ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของโอลสัน โกรอลและทีเซล (Olson; Gorall; & Tiesel. 2004)
นํามาแปลและปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 10 ขอ เปน
แบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด(6
คะแนน) จนถึงไมจริงเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการสื่อสารภายในครอบครัวสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอย
กวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวา แบบวัดการสื่อสารภายในครอบครัว
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .922 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก
อยูระหวาง 0.376 – 0.807รายละเอียดดังภาคผนวก คและจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พบวา แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดล
โดยพิ จ ารณาตั ด ข อ คํ า ถามบางข อ ที่ มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบน อ ยและเป น ข อ คํ า ถามที่ มี
ความสัมพันธกับขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ (2 = 88.21, df = 14, p = 0.0000, RMSEA = 0.073, NNFI = 0.99, CFI = 0.99,
และ SRMR = 0.058)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 7 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading)อยูระหวาง 0.43 – 0.89 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)
เทากับ 0.86 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.56
รายละเอียดดังภาคผนวก ง แสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรการสื่อสารภายในครอบครัวมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปร
การสื่อสารภายในครอบครัว
ตัวอยางแบบวัดการสื่อภายในครอบครัว
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. สมาชิกภายในครอบครัวเปนผูฟงที่ดี

1

2

3

4

5

6

2.สมาชิกภายในครอบครัวสามารถถามไถถึงสิ่งที่แตละคนตองการ

1

2

3

4

5

6

ตอนที่ 8แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
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ลักษณะแบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด
การทํากิจกรรมที่เหมาะสมระหวางนักเรียนกับเพื่อนของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) นํามา
ปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตรวัดประเมิน
คา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
การกําหนดเกณฑ การใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด
(6 คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย (1 คะแนน)แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัด
นอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวา แบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อน มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .833 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่
ปรับแกอยูระหวาง 0.424 – 0.704รายละเอียดดังภาคผนวก คและจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันพบวา แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับ
โมเดลโดยพิจารณาตัดข อคํ าถามบางขอที่มีค าน้ําหนักองคประกอบนอ ยและเปนขอคํ าถามที่มี
ความสัมพันธกับขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ (2 = 31.56, df = 5, p = 0.0000, RMSEA = 0.073, NNFI = 0.97, CFI = 0.99, และ
SRMR = 0.026)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 5 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading)อยูระหวาง 0.50 – 0.86 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)
เทากับ 0.81 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.48
รายละเอียดดังภาคผนวก งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับ
เพื่อนความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัว
แปรกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
ตัวอยางแบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. ฉันและเพื่อนๆ ชวยกันติวหนังสือสําหรับการสอบ

1

2

3

4

5

6

2. ฉันและเพื่อนๆชวนกันทํางานที่อาจารยมอบหมาย

1

2

3

4

5

6

ตอนที่ 9 แบบวัดความเหงา
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ลักษณะแบบวัด แบบวัดความเหงานี้ ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด
shortformUCLA Loneliness Scale: ULS-8 ของเฮยและดิมัทเทโอ(Hays; &DiMatteo. 1987) ซึ่งปรับมา
จาก The Revised UCLA Loneliness Scale ของ Russel; Peplau; & Ferguson (1980) นํามา
แปลและปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 8 ขอ เปนแบบ
มาตรวัดประเมินคา 6ระดับ คือ บอยมากบอย คอนขางบอยบางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน บอยมาก
(6 คะแนน) จนถึงไมเคยเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความเหงาสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวาแบบวัดความเหงามีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .813 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.212 –
0.777รายละเอียดดังภาคผนวก คและจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา แบบจําลองการ
วัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจยั จึงทําการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดขอ
คําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยและเปนขอคําถามทีม่ ีความสัมพันธกับขอคําถามอื่น
สูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (2= 1.93,
df = 2, p = 0.3819, RMSEA = 0.000, NNFI = 1.00, CFI = 1.00, และ SRMR = 0.0039)โดยมี
จํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 4 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)อยูระหวาง 0.81 0.94 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)เทากับ 0.77 และคาความ
แปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.93 รายละเอียดดังภาคผนวก
งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรความเหงามีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอ
คําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรความเหงา
ตัวอยางแบบวัดความเหงา
โปรดอานขอความและประเมินวานักศึกษาคิดหรือรูสึก
ตามขอความตอไปนี้บอยแคไหน

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมเคย นานๆ
เลย
ครั้ง

บาง คอนขาง
บอย
ครั้ง บอย

บอย
มาก

1. ฉันรูสึกเหมือนถูกทิ้งใหอยูคนเดียว

1

2

3

4

5

6

2. ฉันรูสึกไมมีใคร ทั้ง ๆ ที่มีคนมากมายอยูรอบตัวฉัน

1

2

3

4

5

6

ตอนที่ 10 แบบวัดความเครียดในชีวิต
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ลักษณะแบบวัด แบบวัดความเครียดในชีวิตนี้ ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบวัด Thai
version of Perceived Stress Scale (T-PSS-10) ของณหทัย วงศปการันยและทินกร วงศปการันย
(Wongpakaran, N.; &Wongpakaran, T.2001)ซึ่งแปลมาจากแบบวัด Perceived Stress Scale
(PSS) ของโคเฮน คามารคและเมอรเมลสไตน (Cohen; Kamarck; & Mermelstein.1983: 394)
นํามาแปลและปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 10 ขอ เปนแบบ
มาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ คือ บอยมากบอย คอนขางบอยบางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน บอยมาก
(6 คะแนน)จนถึงไมเคยเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีความเครียดในชีวิตสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวา แบบวัดความเครียดในชีวิตมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .797 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง
0.337 – 0.525รายละเอียดดังภาคผนวก ค และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา
แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดลโดย
พิจารณาตัดขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยและเปนขอคําถามที่มีความสัมพันธกับ
ขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
(2 = 3.33, df = 2, p = 0.1890, RMSEA = 0.026, NNFI = 1.00, CFI = 1.00, และ SRMR =
0.0099)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 4 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)อยู
ระหวาง 0.52 – 0.78 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)เทากับ 0.80
และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)เทากับ 0.50 รายละเอียดดัง
ภาคผนวก งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปรความเครียดในชีวิตมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรความเครียดในชีวิต
ตัวอยางแบบวัดความเครียดในชีวิต
โปรดอานขอความและประเมินวา ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา
นักศึกษาคิดหรือรูสึกตามขอความตอไปนี้บอยแคไหน

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมเคย นานๆ
เลย
ครั้ง

บาง คอนขาง
บอย
ครั้ง บอย

บอย
มาก

1. กระสับกระสายและตึงเครียด

1

2

3

4

5

6

2.ปญหาตาง ๆ ทับถมมากขึ้นจนฉันไมสามารถแกไขไดหมด

1

2

3

4

5

6

ตอนที่ 11 แบบวัดคานิยมแบบวัตถุนิยม
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ลั ก ษณะแบบวั ด แบบวั ด ค า นิ ย มแบบวั ต ถุ นิ ย มนี้ ผู วิ จั ย ปรั บ มาจากแบบวั ด
Materialism Values Scale (MVS) ของริชินสและดอวรสัน (Richins; & Dawson. 1992) เพื่อวัด
คานิยมแบบวัตถุนิยม 3 ดาน คือ ความเปนศูนยกลางของชีวิต (Centrality) ความสุขในชีวิต
(Happy)และความสําเร็จในชีวิต (Success)นํามาแปลและปรับขอความเพิ่มเติมเพื่อใหมีความ
สอดคลองกับบริบทที่ศึกษา มีจํานวน 15ขอ เปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6ระดับ คือจริงที่สุด จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริงไมจริงไมจริงเลย
การกําหนดเกณฑ การใหคะแนน สําหรับขอความทางบวกใหคะแนน จริงที่สุด
(6 คะแนน) จนถึง ไมจริงเลย (1 คะแนน) แตสําหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
เกณฑ ใ นการแปลความหมายคะแนน นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนรวมจากแบบวั ด
มากกวาแสดงวาเปนผูที่มีคานิยมแบบวัตถุนิยมสูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนจากแบบวัดนอยกวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบพบวาแบบวัดคานิยมแบบวัตถุนิยมมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .843 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยู
ระหวาง 0.080 – 0.618รายละเอียดดังภาคผนวก คและจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พบวา แบบจําลองการวัดในขั้นตนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดล
โดยพิ จ ารณาตั ด ข อ คํ า ถามบางข อ ที่ มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบน อ ยและเป น ข อ คํ า ถามที่ มี
ความสัมพันธกับขอคําถามอื่นสูงออกทีละขอ จนทําใหแบบจําลองการวัดนี้มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ (2 = 189.29, df = 32, p = 0.0000, RMSEA = 0.071, NNFI = 0.98, CFI = 0.98,
และ SRMR = 0.035)โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 10 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor
loading)อยูระหวาง 0.59 – 0.82 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR)
อยูระหวาง 0.75 – 0.85 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: AVE)
อยูระหวาง 0.50 – 0.65 และคานิยมแบบวัตถุนิยมประกอบดวยองคประกอบ 3 ดานคือ ความเปน
ศูนยกลางของชีวิต (Centrality) ความสุขในชีวิต (Happiness) และความสําเร็จในชีวิต (Success) มี
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)อยูระหวาง 0.77 – 0.93 คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง
(Construct Reliability: CR)เทากับ 0.89 และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance
Extracted: AVE)เทากับ 0.73 รายละเอียดดังภาคผนวก งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองการวัดตัวแปร
คานิยมแบบวัตถุนิยมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและขอคําถามมีความเหมาะสมและ
เที่ยงตรงในการวัดตัวแปรคานิยมแบบวัตถุนิยม

ตัวอยางแบบวัดคานิยมแบบวัตถุนิยม
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข

73
มากนอยเพียงใด
1. ฉันเพลิดเพลินกับการใชเงินซื้อของตาง ๆ ที่ไมไดนํามาใช
ประโยชน
2.ฉันจะมีความสุขมากกวานี้ถาฉันสามารถซื้อขาวของตาง ๆ ได
มากขึ้น
3.ฉันชอบที่จะครอบครองสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากเปนเจาของ

ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดรับการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ทําในมนุษย (SWUEC/E-018/2560) จากสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รายละเอียดดังภาคผนวก จ) เมื่อผานการอนุมัติแลวผูวิจัยไดทําการ
พิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง โดยไดมีการชี้แจงใหผูเขารวมการวิจัยทราบวัตถุประสงคและขั้นตอน
การวิจัยพรอมทั้งขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล ตลอดจนสิทธิ์ที่กลุมตัวอยางสามารถเขารวม
การวิจัยหรือสามารถปฏิเสธที่จะไมเขารวมการวิจัยในครั้งนี้โดยไมมีผลกระทบตอการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะไมมีการเปดเผยให
เกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยโดยผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและ
นํามาใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น
ภายหลังไดรับการพิจารณารับรองดานจริยธรรมการวิจัยแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล
ดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองของความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ใชเปนสถานที่เก็บขอมูลเพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อทําปริญญานิพนธจากสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
เพื่อขอความอนุเคราะหออกหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําปริญญานิพนธ
ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใชเปนสถานที่เก็บขอมูลเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่
เปนกลุมตัวอยาง
3. เมื่อไดรับรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยดังกลาว ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามที่
เตรียมไวไปดําเนินการเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
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1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ
เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัยโดยใชคาเฉลี่ย(Mean:X) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) คาความเบ (Skewness: Sk) คาความโดง
(Kurtosis: Ku) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s productmoment correlation coefficient) เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตและตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ
เครื่องมือวัด และการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝงเพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลื นของแบบจํ าลองสมมติ ฐานเชิงทฤษฎี กั บข อมู ลเชิ งประจั กษ โดยในการ
วิเคราะหและตรวจสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบ
ความกลมกลืนนั้น มีขั้นตอนดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 23-60; Schumacker; & Lomax. 2010:
55-66)
3.1 การกําหนดขอมูลจําเพาะของแบบจําลอง (Model specification) เพื่อศึกษาวาตัว
แปรเชิงสาเหตุใดบางตัวใดบางที่สงผลทางตรงและทางออมตอการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญา
ตรีในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีขอตกลงเบื้องตนของรูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธวาความสัมพันธตองเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive model) ระหวางตัวแปร
ภายนอก (Exogenous variable) และตัวแฝงภายใน (Endogenous variable)
3.2 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของแบบจําลอง (Model identification) ผูวิจัยใช
เงื่อนไขกฎt(t-rule) นั่นคือ จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนสมาชิก
ในเมทริกซความแปรปรวน-แปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง และกฎความสัมพันธทางเดียว (recursive
model)
3.3 การประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลอง (Model estimation) ผูวิจัยใชการ
ประเมินคาโดยใชวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีที่แพรหลายที่สุด เนื่องจากมีความคงเสน
คงวา มีประสิทธิภาพ และเปนอิสระจากมาตรวัด
4. การตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness-of-fit measure) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของแบบจําลองวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ผูวิจัยใชคาสถิติที่จะตรวจสอบ
(Kline. 2005: 137-145; Hair; et al. 2006: 666-669; Schumacker; & Lomax. 2010: 76)ดังนี้
4.1 คาสถิติไค-สแควร(Chi-square statistics: 2) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาต่ํามากหรือยิ่งเขาใกลศูนย
มากเทาใดแสดงวาขอมูลแบบจําลองลิสเรลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตคาไค-สแควรเอง
ก็มีความออนไหวในเรื่องของขนาดกลุมตัวอยาง คือ เมื่อขนาดกลุมตัวอยางมีขนาดใหญคาไค-สแควรก็
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จะมีคาสูง สงผลใหคาไค-สแควรมีนัยสําคัญไดทั้งที่แบบจําลองที่ตรวจสอบมีความกลมกลืนกับขอมูลใน
การพิจารณาความกลมกลืนของแบบจําลองจึงควรพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนหลายๆ ดัชนี
รวมกันสวนคาไค-สแควรสัมพัทธซึ่งเปนอัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ
(2/df) ควรมีคานอยกวา 3 หรือไมเกิน 5
4.2 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean
Square Error of Approximation: RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึงความไมกลมกลืนของแบบจําลองที่
สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของประชากร ดังนั้นแบบจําลองที่มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษคายิ่งเขาใกลศูนย แตอยางไรก็ตามคาที่ใชไดและถือวาแบบจําลองที่
สรางขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยทั่วไปไมควรเกินกวา 0.08
4.3 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root
Mean Square Residual: SRMR) เปนคาเฉลี่ยของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบคาความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนรวมที่ไดจากกลุมตัวอยางกับคาที่ประมาณจากคาพารามิเตอร ถามีคานอย
กวา 0.05 แสดงวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก แตอยางไรก็ตามคาที่ใชได
และถือวาแบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยทั่วไปไมควรเกิน 0.08
4.4 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับคาองศาอิสระของแบบจําลองที่ทดสอบ (NonNormed Fit Index: NNFI) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Tucker-Lewis Index: TLI ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 ถึง
1 แตคาที่ไดสูงกวา 0.90 ถือวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
4.5 คาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เปนคา
ดัชนีที่มีจากฐานของคาไค-สแควรที่มีการแจกแจงแบบ Noncentrality มีคาอยูระหวาง 0-1 ยิ่งเขาใกล 1
แสดงวาแบบจําลองมีความกลมกลืนดีกวาแบบจําลองฐาน เกณฑที่นิยมใชคือไมต่ํากวา 0.90
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะใช เ กณฑ ใ นการทดสอบความสอคดล อ งกลมกลื น ของ
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตาราง 2
ตาราง 2 สรุปเกณฑที่ใชในการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑที่ใชพิจารณา
2
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)
คาไค-สแควร ( )
นอยกวา 5
2/df
RMSEA
นอยกวา .08
SRMR
นอยกวา .08
NNFI
มากกวา .90
CFI
มากกวา .90
ในกรณีที่แบบจําลองยังไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ก็จะทําการปรับ
แบบจําลองโดยพิจารณาจากดัชนีการปรับ (Modification indices: MI) ที่เปนผลจากการวิเคราะห
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ขอมูล ร ว มกั บการพิจารณาความเหมาะสมหรือความเป น ไปไดต ามแนวคิด ทฤษฎีแ ละเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5. การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง (Invariance tests) โดยเปรียบเทียบ
กลุมพหุเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
การติดสมารทโฟนของนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้ (Bollen. 1989: 355-369; นงลักษณ วิรัชชัย. 2542:
238-245)
5.1 ทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุ
ของการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนของการทดสอบทุกกลุมเปนภาพรวม ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนรวม (overall
goodness of fit indices) จะไดมาจากดัชนีวัดระดับความกลมกลืนจากกลุมแตละกลุมรวมกัน ถาผล
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ไดคาไค-สแควรรวมไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือสัดสวนของคาไคสแควรกับคาองศาความอิสระดังกลาวไมเกิน 5.00 แสดงวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของการติดสมารทโฟนสามารถใชไดกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครทั้งใน
กลุมนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง นอกจากการพิจารณาตีความหมายจากคาไค-สแควรรวมแลว
ยั ง มี ค า สถิ ติ ที่ เ ปน ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น ของโมเดลนํ า มาพิ จ ารณาร ว มดว ย ซึ่ ง ได แ ก RMSEA
SRMRNNFI และ CFIตามที่ไดสรุปไวในตาราง 2
5.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง โดยเปนการทดสอบวาคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรแฝงวามีความแตกตางระหวางกลุมหรือไมจากนั้นพิจารณาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยตัว
แปรของนักศึกษาสองกลุมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติด
สมาร ท โฟนของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นกรุ ง เทพมหานครและเปรี ย บเที ย บโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิง โดย
ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ทั้งนี้ในการนําเสนอขอมูลเพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยขอนําเสนอสัญลักษณตางๆ ที่ใช
ในการวิจัย ดังนี้

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอและการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตาราง 3 สัญลักษณแทนคาสถิติ
สัญลักษณ
n
M
SD
Sk
Ku
SE
AVE
CR
TE
IE
DE
R2

ความหมาย
จํานวนขนาดกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย(Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
คาความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted)
คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability)
อิทธิพลรวม (Total Effect)
อิทธิพลทางออม (Indirect Effect)
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared multiple correlation)

78
ตาราง 3 (ตอ)
สัญลักษณ
2
p
df
2
df
RMSEA
NNFI
CFI
SRMR

แทน
คาสถิติไค-สแควร(Chi-square)
คาความนาจะเปนทางสถิติ
องศาอิสระ
ความแตกตางคาไค-สแควร(Chi-square)
ความแตกตางคาองศาอิสระ
คาประมาณความคลาดเคลือ่ นของรากกําลังสองเฉลี่ย (Root mean square error of
approximation)
คาดัชนีวัดความกลมกลืนทีป่ รับคาองศาอิสระของโมเดลที่ทดสอบ (Non-norm fit
index)
คาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index)
คาเฉลี่ยของเศษทีเ่ หลือจากการเปรียบเทียบคาความแปรปรวนและความแปรปรวน
รวมที่ไดจากกลุมตัวอยางกับคาที่ประมาณจากคาพารามิเตอร (Standard root mean
square residual)

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครจํานวน 986
คน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ดังนี้
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง

ขอมูลทั่วไป
ประเภทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

ชาย
(n = 421)
จํานวน รอยละ
227
194

53.9
46.1

หญิง
(n = 565)
จํานวน รอยละ
276
289

48.8
51.2

รวม
(n = 986)
จํานวน รอยละ
503
483

51
49
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ตาราง 4 (ตอ)

ขอมูลทั่วไป
อายุ
18
19
20
21
22
23
24
ชั้นป
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
ป 6
คณะ (กลุมสาขาวิชา)
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ศึกษาศาสตร
ยี่หอสมารทโฟนที่ใช
iPhone
Samsung
อื่นๆ
ไมระบุ

ชาย
(n = 421)
จํานวน รอยละ

หญิง
(n = 565)
จํานวน รอยละ

รวม
(n = 986)
จํานวน รอยละ

11
112
134
71
48
23
22

2.6
26.6
31.8
16.9
11.4
5.5
5.2

23
134
184
108
66
32
18

4.1
23.7
32.6
19.1
11.7
5.7
3.2

34
246
318
179
114
55
40

3.4
24.9
32.3
18.2
11.6
5.6
4.0

161
128
83
44
4
1

38.2
30.4
19.7
10.5
1.0
0.2

185
192
123
57
5
3

32.7
34.0
21.8
10.1
0.9
0.5

346
320
206
101
9
4

35.1
32.5
20.9
10.2
0.9
0.4

126
20

29.92
4.76

170
45

30.08
7.97

296
65

30.02
6.59

174
101

41.33
23.99

253
97

44.78
17.17

427
198

43.31
20.08

232
109
77
3

55.1
25.9
18.3
0.7

305
141
113
6

54.0
25.0
20.6
0.4

537
250
190
9

54.5
25.4
19.2
0.9
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ตาราง 4 (ตอ)

ขอมูลทั่วไป

ชาย
(n = 421)
จํานวน รอยละ

ราคาสมารทโฟน
ไมเกิน 10,000 บาท
115
10,001–20,000 บาท
141
20,001 บาทขึ้นไป
115
ไมระบุ
50
การใชงาน*
ใชพูดคุย
399
ดูหนัง
330
ฟงเพลง
384
ถายรูป
363
นาฬิกา
294
เลนเกม
350
ดูแผนที่/ดูเสนทาง
287
เช็คอีเมล
240
ติดตามขาวสาร
256
คนหาขอมูลตาง ๆ
308
ขายสินคาออนไลน
94
ซื้อสินคาออนไลน
217
เลนโซเชียลมีเดีย
369
อื่นๆ เชน ดูโทรทัศน
102
โอนเงิน แตงรูป
อัดเสียง เปนตน
* ขอคําถามตอบไดมากกวา 1 ขอ

หญิง
(n = 565)
จํานวน รอยละ

รวม
(n = 986)
จํานวน รอยละ

27.3
33.5
27.3
11.9

173
148
177
67

30.6
26.2
31.3
11.9

288
289
292
117

29.2
29.3
29.6
11.9

94.8
78.4
91.2
86.2
69.8
83.1
68.2
57.0
60.8
73.2
22.3
51.5
87.6
24.28

537
477
524
527
423
415
400
349
345
437
136
367
511
136

95.0
84.4
92.7
93.3
74.9
73.5
70.8
61.8
61.1
77.3
24.1
65.0
90.4
24.1

936
807
908
890
717
764
687
589
601
745
230
584
880
238

94.9
81.8
92.1
90.3
72.7
77.5
69.7
59.7
463
75.6
23.3
59.2
89.2
24.1

ตาราง 4 พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐ
มากกวามหาวิทยาลัยเอกชน โดยจํานวน 503 คน คิดเปนรอยละ 51 กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และจํานวน 483 คน คิดเปนรอยละ 49 กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชน อายุ 20 ป
จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาอายุ 19 ป จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 24.9
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ศึกษาอยูชั้นปที่ 1 มากสุดจํานวน 346 คนคิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาศึกษาอยูชั้นปที่ 2 จํานวน
320 คน คิดเปนรอยละ 32.5 สวนใหญมาจากคณะกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 427คน คิดเปนรอยละ 43.31รองลงมาจากคณะกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 30.02ใชสมารทโฟนยี่หอ iPhone จํานวน 537 คน คิดเปนรอยละ
54.5 รองลงมาใช Samsung จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 25.4 ราคาสมารทโฟนที่ใชประมาณ
20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.6สวนใหญใชพูดคุย จํานวน 936 คน คิดเปนรอยละ 94.9
รองลงมาใชฟงเพลง จํานวน 908 คิดเปนรอยละ 92.1
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมนักศึกษาชาย พบวา นักศึกษาชายกลุมตัวอยางสวนใหญกําลัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวามหาวิทยาลัยเอกชน โดยจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ
53.9 กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐ และจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 46.1 กําลังศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยเอกชน อายุ 20 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาอายุ 19 ป จํานวน
112 คน คิดเปนรอยละ 26.6
ศึกษาอยูชั้นปที่ 1 มากสุดจํานวน 161 คนคิดเปนรอยละ 38.2
รองลงมาศึกษาอยูชั้นปที่ 2 จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 30.4 สวนใหญมาจากคณะกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 174คน คิดเปนรอยละ 41.33รองลงมาจากคณะกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 29.92ใชสมารทโฟนยี่หอ
iPhone จํานวน 232 คนคิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมาใช Samsung จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ
25.9 ราคาสมารทโฟนที่ใชประมาณ 10,001 -20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.4สวนใหญใชพูดคุย
จํานวน 399คน คิดเปนรอยละ 94.8รองลงมาใชฟงเพลง จํานวน 384 คนคิดเปนรอยละ 91.2
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมนักศึกษาหญิง พบวา นักศึกษาหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญกําลัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของเอกชนมากกวามหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจํานวน 289 คน คิดเปนรอย
ละ 51.2 กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชน และจํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 48.8 กําลัง
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐ อายุ 20 ป จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 32.6 รองลงมาอายุ 19
ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 23.7ศึกษาอยูชั้นปที่ 2 มากสุดจํานวน 192 คนคิดเปนรอยละ 34
รองลงมาศึกษาอยูชั้นปที่ 1 จํานวน 185คน คิดเปนรอยละ 32.7สวนใหญมาจากคณะกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 253คน คิดเปนรอยละ 44.78รองลงมาจากคณะกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 30.08ใชสมารทโฟนยี่หอ iPhone
จํานวน 305คนคิดเปนรอยละ 54รองลงมาใช Samsung จํานวน 141คน คิดเปนรอยละ 25.0 ราคา
สมารทโฟนที่ใชประมาณ 20,001บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.3สวนใหญใชพูดคุย จํานวน 537คน
คิดเปนรอยละ 95รองลงมาใชถายรูป จํานวน 527 คนคิดเปนรอยละ 93.3
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
ในการนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เบื้องตนของตัวแปรเปนการตรวจสอบขอ ตกลง
เบื้องตนในการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ ประกอบดวยการตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
เพื่อใหขอมูลเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการแจกแจงแบบโคงปกติในแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุในกลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาหญิง และกลุมรวมผูวิจัยจึงได
คํานวณคาเฉลี่ย (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)ความเบ (Sk) คาความโดง (Ku) คานัยสําคัญ
(p)ของสถิติทดสอบไค-สแควร (2)โดยแปลงคาตัวแปรใหเปนคะแนนแบบปกติ (Normal score)
แลวทดสอบวาตัวแปรที่ทําการศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุมีการแจกแจง
เปนลักษณะโคงปกติหรือไม ใหพิจารณาจากผลการทดสอบการมีนัยสําคัญทางสถิติของความเบและ
ความโดง ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05)แสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนลักษณะโคงปกติ
(Kline. 2011: 50) ดังตาราง 5
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ตาราง 5 คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (normal distribution)ของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปร
การใหความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
การสูญเสียการควบคุม
การเลิกหรือหยุดใช
การขัดแยง
การกลับคืนสูสภาพเดิม
การรับรูความสามารถของตนเอง
การกํากับตนเอง
การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
การสื่อสารภายในครอบครัว
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพือ่ น
ความเหงา
ความเครียดในชีวิต
ความเปนศูนยกลางของชีวิต
ความสุขในชีวิต
ความสําเร็จในชีวติ

M
4.010
4.228
3.172
2.696
2.724
3.071
4.083
4.148
4.203
4.251
4.299
4.145
2.660
3.322
3.384
3.664
3.425

กลุมนักศึกษาชาย
SD
Sk
Ku
0.946
0.882
1.104
1.097
1.140
1.095
0.695
0.642
0.800
0.820
0.850
0.842
1.286
0.959
1.041
1.103
1.040

-0.011
-0.029
0.016
0.065
0.101
0.039
0.001
0.004
-0.016
-0.004
-0.013
-0.011
0.143
0.004
0.004
-0.007
0.006

-0.085
-0.121
-0.094
-0.229
-0.311
-0.174
-0.012
-0.018
-0.057
-0.025
-0.062
-0.053
-0.464
-0.090
-0.114
-0.161
-0.097

p

M

0.960
0.880
0.944
0.523
0.238
0.739
0.998
0.999
0.980
0.999
0.981
0.988
0.023*
0.958
0.920
0.815
0.947

4.244
4.499
3.308
2.649
2.553
3.108
4.014
4.121
4.200
4.455
4.455
4.295
2.372
3.246
3.375
3.590
3.333

กลุมนักศึกษาหญิง
SD
Sk
Ku
0.906
0.826
1.027
1.083
1.134
1.054
0.604
0.623
0.719
0.823
0.841
0.771
1.133
0.900
0.973
1.113
0.989

-0.032
-0.055
0.006
0.078
0.140
0.022
-0.001
0.001
-0.015
-0.012
-0.023
-0.004
0.182
0.006
0.008
-0.006
0.015

-0.136
-0.202
-0.078
-0.264
-0.393
-0.130
0.001
-0.021
-0.052
-0.054
-0.098
-0.046
-0.448
-0.024
-0.063
-0.160
-0.113

p

M

0.785
0.517
0.953
0.278
0.027*
0.822
0.995
1.000
0.976
0.977
0.895
0.990
0.005*
0.998
0.972
0.747
0.876

4.144
4.383
3.250
2.669
2.626
3.092
4.044
4.132
4.201
4.368
4.388
4.231
2.495
3.279
3.379
3.622
3.372

กลุมรวม
SD
Sk
Ku
0.930
0.861
1.062
1.089
1.139
1.071
0.645
0.631
0.754
0.828
0.848
0.805
1.209
0.926
1.002
1.109
1.012

-0.024
-0.046
0.013
0.073
0.124
0.029
-0.001
0.001
-0.017
-0.010
-0.019
-0.010
0.166
0.005
0.007
-0.006
0.014

-0.116
-0.167
-0.076
-0.254
-0.362
-0.155
-0.004
-0.017
-0.052
-0.043
-0.083
-0.038
-0.458
-0.057
-0.085
-0.165
-0.096

p
0.734
0.459
0.897
0.126
0.006*
0.560
0.999
0.999
0.941
0.971
0.863
0.977
0.000*
0.953
0.880
0.550
0.832

หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p <.05)
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จากตาราง 5 เมื่อทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุมนักศึกษาชาย
กลุมนักศึกษาหญิง และกลุมรวม ผูวิจัยไดแปลงคาตัวแปรใหกลายเปนคาคะแนนแบบปกติ (Normal
score) แลวจึงนําไปทดสอบวาตัวแปรเหลานี้ในกลุมนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง และกลุมรวม มี
การแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม โดยทําการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ
ความโดง และพิจารณาผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและความโดง ถาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ผลการทดสอบสรุปไดวาตัวแปรสังเกต
ในกลุมนักศึกษาชายมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 2.66–4.299 โดยตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงที่สุดคือ การสื่อสาร
ภายในครอบครัว สวนตัวแปรสังเกตที่มีคาต่ําที่สุด คือ ความเหงา ตัวแปรสังเกตในกลุมนักศึกษา
หญิงมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 2.372 – 4.455 โดยตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ สวนตัวแปรสังเกตที่มีคาต่ําที่สุด คือ ความเหงา สําหรับตัวแปรสังเกตในกลุมรวมนั้นมี
คาเฉลี่ยอยูในชวง 2.495 – 4.388 โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงที่สุดคือ การสื่อสารภายในครอบครัว
สวนตัวแปรสังเกตที่มีคาต่ําที่สุด คือ ความเหงาทั้งนี้เมื่อทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตในกลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาหญิง และกลุมรวม ผลการทดสอบพบวาขอมูลตัวแปร
สังเกตของทุกกลุมสวนใหญไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value ของ Skewness& Kurtosis > .05)
แสดงวาขอมูลตัวแปรสังเกตของกลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษาหญิง และกลุมรวมสวนใหญมีการ
แจกแจงแบบโค งปกติ ยกเวนเพียงตัว แปรสังเกตความเหงาของทุกกลุมและตัว แปรสังเกตการ
ขัดแยงในกลุมนักศึกษาหญิงและในกลุมรวมที่มีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ (p-value
ของ
Skewness& Kurtosis < .05) จึงสรุปไดวา ขอมูลตัวแปรสังเกตของกลุมนักศึกษาชาย กลุมนักศึกษา
หญิง และกลุมรวมสวนใหญเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการแจกแจงแบบโคงปกติ
2.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
สํ า หรั บ การตรวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร ผู วิ จั ย ได ต รวจสอบ
ความสัมพั นธเ ชิ งเส นตรง โดยใช การตรวจสอบความสัมพันธระหว างตัวแปรสองตัว (Bivariate
relationship)ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)ไดผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษา ดังตาราง 6
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ตาราง 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษา
ตัวแปร

1

2

3

4

5

6

7

8

1. การใหความสําคัญ
2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
3. การสูญเสียการควบคุม
4. การเลิกหรือหยุดใช
5. การขัดแยง
6. การกลับคืนสูสภาพเดิม
7. การรับรูความสามารถของตนเอง
8. การกํากับตนเอง
9. การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
10. การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
11. การสื่อสารภายในครอบครัว
12. กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
13. ความเหงา
14. ความเครียดในชีวิต
15. ความเปนศูนยกลางของชีวิต
16. ความสุขในชีวิต
17. ความสําเร็จในชีวิต

1
.572**
.596**
.479**
.365**
.487**
.151**
.102**
.139**
.149**
.128**
.122**
.183**
.226**
.268**
.264**
.282**

1
.446**
.330**
.234**
.379**
.186**
.124**
.177**
.147**
.159**
.145**
.059
.157**
.218**
.218**
.237**

1
.640**
.537**
.711**
.058
-.032
.050
.118**
.059
.059
.256**
.264**
.330**
.286**
.334**

1
.726**
.697**
.070*
-.067*
.036
.032
.003
.051
.279**
.219**
.341**
.301**
.367**

1
.650**
.058
-.030
-.009
-.039
-.066*
.044
.277**
.251**
.331**
.265**
.318**

1
.105**
-.001
.040
.074*
.052
.072*
.229**
.261**
.311**
.286**
.312**

1
.612**
.526**
.294**
.305**
.224**
-.051
-.025
.112**
.120**
.112**

1
.576**
.301**
.306**
.250**
-.084**
-.033
.035
.048
.027

9

10

11

12

13

14

15

16

1
.356**
1
.342** .680**
1
.333** .349** .348** 1
-.113** -.166** -.207** -.065*
1
-.034 .010 -.087** .061 .538**
1
.053 .011 .007 .060 .243** .273**
1
.112** .008 .006 .081* .218** .253** .506**
1
.065* .005 .018 .056 .268** .273** .538** .660**

17

1

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p <.05), **มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (p <.01)
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จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต พบวาคา
ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย รสั น มี ค า ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกและค า ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบ โดยมี ค า
สหสัมพันธอยูระหวาง –0.207 ถึง 0.726 โดยตัวแปรการขัดแยงมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปร
การเลิก (r = .726, p < .01)รองลงมาคือตัวแปรการกลับคืนสูสภาพเดิมกับตัวแปรกับตัวแปรการเลิก
หรือหยุดใช (r = 0.697, p < .01)และตัวแปรการสื่อสารภายในครอบครัวกับตัวแปรการเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส (r =680, p < 0.1)
สวนความสัมพันธทางลบ พบวาตัวแปรความเหงามีความสัมพันธทางลบกับตัวแปรการ
สื่อสารภายในครอบครัวมากที่สุด (r = – 0 .207. , p < 0.1) รองลงมาคือตัวแปรความเหงามี
ความสัมพันธทางลบกับตัวแปรการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (r = – 0.166, p < 0.1) และตัวแปรความ
เหงามีความสัมพันธทางลบกับการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา (r =– 0.113, p < 0.1) ซึ่ง
ในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ไคลน (Kline, 2005:56) เสนอวาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมควรสูงเกิน 0.85 เนื่องจากจะทําใหเกิดปญหาภาวะรวม
เสนตรง (multicollinearity)ทําใหการประมาณคาพารามิเตอรคลาดเคลื่อน และเมื่อพิจารณาจากผล
การวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่นํามาศึกษาพบวา ตัวแปรสังเกตชุดนี้มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมเกิน 0.85 จึงสรุปไดวาตัวแปรสังเกตชุดนี้ไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรง
เชิงพหุ จึงทําการวิเคราะหขอมูลตอไปได

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ในการนํ า เสนอผลการวิเ คราะหข อมูล ผูวิจัยไดนํ า เสนอตามรู ป แบบการวิ เ คราะห ซึ่ ง
แบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครตามสมมติฐานการวิจัยขอ
ที่ 1 และส ว นที่ส องเป น การเปรีย บเที ย บแบบจํ า ลองโครงสร า งความสัม พั น ธเ ชิ ง สาเหตุก ารติ ด
สมาร ท โฟนของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ใ นกรุ ง เทพมหานครระหว า งกลุ ม นั ก ศึ ก ษาชายและกลุ ม
นักศึกษาหญิง ตามสมมติฐานขอที่ 2-3โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.1 การทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเสนหรือการวิเคราะหโมเดลลิสเรล
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) เปนการตรวจสอบแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเสนที่ไดพัฒนาขึ้นจากรากฐานทฤษฏีวามีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
หรือไม แลวจึงพิจารณาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในโครงสรางความสัมพันธเชิงเสนนั้น
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวคิด
และสมมติฐานในการวิจัยเปนลําดับแรก และเมื่อพบวาแบบจําลองไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
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ประจักษ ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับแกแบบจําลองใหมีความกลมกลืนยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากคา
ดัชนีการปรับแก (modification indices)และคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและความเปนไปไดตาม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบในการปรับแบบจําลอง
ซึ่ ง การตรวจสอบความกลมกลื น ของแบบจํ า ลองสมมติ ฐ านกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ใ น
เบื้องตน ดังตาราง 7
ตาราง 7 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองในกลุมรวมกอนปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑที่ใชพิจารณา

แบบจําลองกอนปรับ

แปลผล

2

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

2= 2195.24

ไมกลมกลืน

2

 /df
RMSEA
SRMR
NNFI
CFI

ไมเกิน 5
นอยกวา .08
นอยกวา .08
มากกวา .90
มากกวา .90

df = 106, p = .0000
20.70
0.141
0.12
0.77
0.82

ไมกลมกลืน
ไมกลมกลืน
ไมกลมกลืน
ไมกลมกลืน
ไมกลมกลืน

จากตาราง 5 เมื่อพิจารณาคาดัชนีวัดความกลมกลืนตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความ
กลมกลืน พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุของการติดสมารทโฟนของนักศึกษา
ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครตามสมมติฐานยังไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่คา
ดัชนีทุกคายังไมผานเกณฑที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม การที่แบบจําลองไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษนั้น โจเรสคอรกและซอรบอม (Joreskog; & Sorbom. 1993: 251-253) ไดอธิบายไววา
แบบจําลองเริ่มแรกอาจจะไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะตองทําการปรับแบบจําลองให
สอดคลองเหมาะสมกับขอมูล โดยในการปรับแบบจําลองจะตองเปนไปตามทางของทฤษฎีและมี
ความเที่ ย งตรง ซึ่ ง ในการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองเพื่ อค น หาแบบจํ า ลองที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษนั้น สามารถใชเกณฑการพิจารณาจากคาที (t) ซึ่งเปนอิทธิพลของตัวแปรที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อคาทีมากกวาหรือเทากับ 1.96 และพิจารณาความสอดคลองโดยรวม (overall fit) ซึ่งได
เสนอเกณฑการพิจารณาความกลมกลื นไวในบทที่ 3 ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ใชในการ
พิจารณาความกลมกลืนพบวาดัชนีตางๆ ชี้ใหเห็นวารูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุ ก ารติ ด สมาร ท โฟนของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ใ นกรุ ง เทพมหานครตามสมมติ ฐ านไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งหมายความวารูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุที่สรางขึ้นยังไมสามารถนํามาอธิบายการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานครได ผูวิจัยจึงไดปรับรูปแบบความสัมพันธใหม โดยรูปแบบความสัมพันธที่ปรับตอง
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มีความเปนไปไดทางทฤษฎีและสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรไดอยางมีความหมายและ
สมเหตุ ส มผล สํ า หรั บ แนวทางการปรั บ แบบจํ า ลองเพื่ อ หารู ป แบบของแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษนั้น ผูวิจัยพิจารณาจากคาดัชนีการปรับแก
(modification indices) และการไมมีนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล รวมทั้งความ
เปนไปไดทางแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาเปนเกณฑประกอบในการปรับรูปแบบของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุ ง เทพมหานครให ส อดคล อ งเหมาะสมมากขึ้ น และยอมให ค วามคลาดเคลื่ อ นในการวั ด มี
ความสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับแบบจําลองตามลําดับดังนี้
1. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของความเหงาที่มีตอความเครียดในชีวิตและเพิ่มเสนอิทธิพลของ
คานิยมแบบวัตถุนิยมที่มีตอความเครียดในชีวิต เนื่องจากนิวแมน (มรรยาท รุจิวิชชญ. 226: 10-11
อางอิงจาก Neuman. 2002) ไดกลาวถึงปจจัยแหงความเครียดของบุคคลและปจจัยหนึ่งที่สงตอ
ความเครียดของบุค คลก็มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมรวมถึงเหตุการณอื่นที่เปน
สาเหตุใหเกิดความเครียด ไดแก อิทธิพลจากลักษณะของครอบครัว อิทธิพลจากคานิยม นอกจากนี้
สิ่งแวดลอมทางสังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปเกิดจากการทะเลาะเบาะแวงกัน การ
แกงแยงแขงขัน การขาดเพื่อนและอยูโดดเดี่ยวทําใหเกิดความเครียดได จากงานวิจัยของบรอสเคลิ
และลูมาคู(Brouskeli: &Loumakou. 2014: 145) พบวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมีความสัมพันธกับ
ความเครียดและคานิยมแบบวัตถุนิยมดานความสุขมีความสัมพันธกับความเครียดสูงกวาดานอื่น
2. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเองที่มีตอการกํากับตนเอง
เนื่องจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคมของแบนดูรา (1997: 2001) ไดอธิบายถึงการกํากับตนเองที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในการที่นําไปสูความสําเร็จที่ตองการ จาก
งานวิจัยของสุระพรรณ พนมฤทธิ์ ศุกรใจ เจริญสุขและนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2554: 94) พบวา
นักศึกษาที่มีการรับรูความสามารถของตนเองตางกันมีการเรียนรูโดยการกํากับตนเองโดยรวมและ
รายด า นแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองสูงมีการเรียนรูโดยการกํากับตนเองสูงกวานักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู
ความสามารถของตนเองปานกลาง
3. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของการกํากับตนเองที่มีตอการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหา เนื่องจากการกํากับตนเองจะไปกระตุนใหมีการยับยั้ง เพียรพยายามและปรับพฤติกรรม
ความตั้งใจ อารมณ และความนึกคิดของตนเองใหตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่มาจากภายในตัวเองและ
สิ่งเราที่มาจากภายนอก (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2557: 54) ดังนั้นเมื่อตองเผชิญกับปญหาหรือ
สถานการณที่คาดไมถึง ควบคุมไมได บุคคลจะสามารถกระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อแกปญหาหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานการณโดยแสดงออกใหเห็นถึงการจัดการปญหาทั้งในดานความคิดและการกระทํา
จากงานวิจัยของสุระพรรณ พนมฤทธิ์ ศุกรใจ เจริญสุขและนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2554: 94)
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พบวา การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางออมตอการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหาผานการกํากับตนเอง
4. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของความเหงาที่มีตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
เนื่องจากบุคคลที่มีความเหงาจะมีลักษณะของการขาดสัมพันธภาพระหวางตนเองกับบุคคลอื่น ขาด
ความเขาใจและขาดทักษะทางสังคม รวมถึงการไมไดรับการสนับสนุนทางสังคมจึงนําไปสูความรูสึก
ของความเหงาได (Dogan; Cotok; & Tekin. 2011: 2058) ทั้งนี้จากการรวมรวมปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเผชิญปญหาหรือการจัดการความเครียดของรัชดา ไชยไชยา (2543: 34-35) พบวา ปจจัย
หนึ่งที่อิทธิพบตอการเผชิญปญหาหรือการจัดการความเครียดก็คือการที่บุคคลมีทักษะดานสังคม มี
ความสามารถในการติ ด ต อสื่ อ สารและมี สั มพั น ธภาพกั บ บุ ค คลอื่ น ได ดี จ ะช ว ยส ง เสริ ม ใหบุ ค คล
สามารถแกไขปญหาไดดีและไดรับการสนับสนุนทางสังคมทั้งดานอารมณและขอมูลขาวสารตางๆ
ยอมทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมและเผชิญความเครียดไดดีขึ้น เมื่อบุคคลมีความ
เหงาก็อาจสงผลตอการจัดการความเครียดแบบจัดปญหาได
5. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของความเหงาที่มีตอคานิยมแบบวัตถุนิยมเนื่องจากบุคคลที่มี
ความเหงาจะขาดความรูสึกเกี่ยวพันกับสังคม หรือขาดสถานที่ที่ไดรับการยอมรับในกลุมหรือใน
สั ง คม จะหมกมุ น อยู กั บ ตนเอง ซึ่ ง ความรู สึ ก เหงาจะเปลี่ ย นไปตามองค ป ระกอบภายใน เช น
ความรูสึกที่เกิด ความเชื่อตางๆ เปนตน ถึงแมวาจะมีเพื่อนหรืออยูทามกลางผูคนแตบางวันบาง
เวลาหรือในบางสิ่งแวดลอม บุคคลก็จะเกิดความรูสึกเหงาได (Weiss.1987) และบุคคลจะมีการ
แสดงออกที่แตกตางกันไปทั้งดานอารมณ ความคิดและพฤติกรรม บางครั้งบุคคลเหลานี้จะการ
จัดการกับความรูสึกของของตนเองดวยการซื้อสิ่งของตางๆ มาครอบครองเพื่อใหตนเองรูสึกดีขึ้น
หรือมีความสุขขึ้น ทําใหตนเองไมรูสึกเหงาในขณะนั้น (Peplau; & Perlman. 1982)ดังนั้นเมื่อบุคคล
มีความเหงาก็อาจสงผลตอคานิยมแบบวัตถุนิยมของบุคคลได
6. ผู วิ จั ย เพิ่ ม เส น อิ ท ธิ พ ลของกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ นที่ มี ต อ การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง เนื่องจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1994) ได
กลาวถึงการพัฒนาและบทบาทการรับรูความสามารถของตนเองเกิดขึ้นไดจากความสัมพันธระหวาง
เพื่อน เด็กจะเขาใจในความสามารถของตนเองมากขึ้นจากการเรียนรูทางสังคม โดยทั่วไปแลวการ
เลือกพบปะปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีความสนใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่คลายคลึงกันจะชวยสงเสริมการ
รับรูความสามารถของตนเอง
7. ผูวิจัยตัดเสนอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออก 3 เสนไดแก เสนอิทธิพลของการ
เลี้ยงดูแบบเอาใจใสที่มีผลตอการติดสมารทโฟนเสนอิทธิพลของการรับรูความสามารถตนเองที่มีตอ
การติดสมารทโฟน เสนอิทธิพลของการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีตอการติดสมารทโฟน
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8. ผูวิจัยเพิ่มเสนความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต 4 ตัว ไดแก
ตัวแปรสังเกตการใหความสําคัญกับตัวแปรสังเกตการเปลี่ยนแปลงอารมณ และตัวแปรสังเกตการ
เลิกกับตัวแปรสังเกตการขัดแยง ซึ่งตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัวแปรนี้เปนตัวแปรสังเกตในตัวแปรแฝง
เดียวกันคือตัวแปรแฝงการติดสมารทโฟน
ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติด
สมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครหลังจากปรับแบบจําลองใหมแลวนั้น
พบวา แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังตาราง 8และภาพประกอบ 4
ตาราง 8 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองในกลุมรวมหลังปรับแก
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑที่ใชพิจารณา

แบบจําลองหลังปรับ

แปลผล

2

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

2= 458.42

ไมกลมกลืน

2

 /df
RMSEA
SRMR
NNFI
CFI

ไมเกิน 5
นอยกวา .08
นอยกวา .08
มากกวา .90
มากกวา .90

df = 100, p = .0000
4.58
0.060
0.051
0.95
0.96

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาคาดัชนีวัดความกลมกลืนตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความ
กลมกลืน พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษา
ปริญ ญาตรี ในกรุ ง เทพมหานครที่ป รับ ใหม มีค วามกลมกลื น กั บ ข อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ โดยมีค า การ
ทดสอบความสอดคล องสว นใหญยอมรับ ไดตามเกณฑ หมายความวา รู ปแบบของแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนที่ปรับใหมสามารถอธิบายการติดสมารทโฟน
ไดดีขึ้น
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.95
ความเหงา
การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส

.13

.93

ความเหงา

.36**

.09

คานิยมแบบ
วัตถุนิยม
.59**

.03

-.02

การเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส

.66
.78**
.84**

การสื่อสาร
ภายในครอบครัว

.94

การสื่อสาร
ภายในครอบครัว

.40**

ความสําเร็จในชีวิต

.30**

.11**
.30**

.10**

.23

.62
การติด
สมารทโฟน

.06

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

.88

.41** .13**

- .09**
.02

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

.88
การใหความสําคัญ

-.17**

-.06

.23

ความเครียดในชีวิต

ความเครียด
ในชีวิต

-.22**
.11

ความสุขในชีวิต

.19**

.23**

.09

.56

ศูนยกลางของชีวิต

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ

.35**
.83** การสูญเสียการควบคุม
.79**

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

.80**

.76**

การกํากับ
ตนเอง

การรับรูความสามารถ
ตนเอง

.02

การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

.94
.20

การกํากับตนเอง

.31**
.37**

การขัดแยง

.51**

การกลับคืนสูสภาพเดิม

.27**

.70**

.78
.89

.88**

การเลิกหรือหยุดใช

.86**
.17**

.63

.39

การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

.12

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p <.05), ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p <.01)
ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในกรุงเทพมหานครในกลุมรวมหลังปรับแก
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หมายเหตุ
1.ตัวเลขในแบบจําลองแสดงเปนคะแนนมาตรฐาน
2. ตัวแปรแฝงทุกตัวแปรแฝงถูกกําหนดใหมีหนวยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของ
ตัวแปรแฝงนั้น ดังนั้นตัวแปรสังเกตแรกจึงไมมีการทดสอบนัยสําคัญของคาน้ําหนักองคประกอบ
3. ตัวแปรแฝงที่มีองคประกอบเดียวไมสามารถประมาณคาความคลาดเคลื่อนในการวัด
ดั ง นั้ น ในการวิ เ คราะห จึ ง ได ป ระมาณค า ความคลาดเคลื่ อ นในการวั ด ให เ ท า กั บ (1-reliability
coefficient)(S2) (Schumacker; & Lomax. 2010:182) ดังนั้นตัวแปรแฝงที่วัดดวยตัวแปรสังเกต
เดียวคาน้ําหนักองคประกอบจึงเปนคาคงที่ไมมีการทดสอบนัยสําคัญ
จากภาพประกอบ 2เมื่อพิจารณาแบบจําลองการวัดของตัวแปรแฝง พบวา ความสัมพันธ
ระหวางตั วแปรแฝงและตั ว แปรสังเกตของตัวแปรแฝงภายในที่มีตัว บงชี้มากกวา 1 ตัว ตั วแปร
คานิยมแบบวัตถุนิยม มีน้ําหนักองคประกอบของคานิยมแบบวัตถุนิยมดานความสําเร็จมากที่สุด
เทากับ .84 รองลงมาคื อคานิย มแบบวัต ถุนิยมดานความสุข ในชีวิตและดานศูนย กลางของชีวิต
เทากับ .78 และ .66 ตามลําดับ สําหรับตัวแปรการติดสมารทโฟน มีน้ําหนักองคประกอบของการติด
สมารทโฟนดานการใหความสําคัญมากที่สุดเทากับ .86 รองลงมาคือการติดสมารทโฟนดานการ
สูญเสียการควบคุม และการเลิกเทากับ .83 และ .79 ตามลําดับ
สําหรับความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง พบวา การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมี
อิทธิพลทางบวกโดยตรงตอการรับรูความสามารถของตนเองมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ .30การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอการกํากับตนเอง
มากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .80 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางบวกโดยตรง
ตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหามากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ
.76 การสื่อสารภายในครอบครัวมีอิทธิพลทางลบโดยตรงตอความเหงามากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ -.22 ความเหงามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอคานิยมแบบวัตถุนิยมมาก
ที่ สุ ด โดยมี สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท า กั บ .36ความเหงามี อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยตรงกั บ
ความเครียดในชีวิตมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .59 และคานิยมแบบวัตถุ
นิยมมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงกับการติดสมารทโฟนมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ .41
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effect:IE) อิทธิพลทางรวม (Total effect:TE) ของตัวแปรสาเหตุที่มี
ผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของแบบจําลองปรับแก
ตัวแปรผล
ตัวแปร
เชิงสาเหตุ

DE

IE

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
.30**
การสื่อสารภายในครอบครัว
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
.17**
การรับรูความสามารถของตนเอง
การกํากับตนเอง
การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
ความเหงา
คานิยมแบบวัตถุนิยม
ความเครียดในชีวิต

-

R2

การจัดการ
ความเครียด
คานิยมแบบ
ความเครียด
การติด
การกํากับตนเอง
ความเหงา
แบบจัดการ
วัตถุนิยม
ในชีวิต
สมารทโฟน
ปญหา
TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

-

.30** .10** .24** .34** -.06 .26** .20** -.02
-.22**
.17** - .13** .13**
.80** - .80** - .61** .61**
.76** - .76**
-.09**

.16

.71

-

.56

-

-.09**

.05

-.02 .03 -.01 .02 .23** -.01 .24**
-.22** .09 -.08** .01 -.17** -.13** -.29**

.06
.02
.02
.36** - .36** .59** .07** .66** .11**
.19** - .19** .41**
.13**
.12
.47

.05
.06
.01
.03
.02
.23**
.02**
.29

.05
.06
.07
.03
.04
.02
.34**
.43**
.13**

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p <.05), ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (p <.01)
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จากตาราง 9เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลมีรายละเอียด
ดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนเอง คือ การ
เลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีคาอิทธิพลเทากับ .30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว รวมทั้งในการปรับโมเดลพบผลเพิ่มเติมวา การรับรูความสามารถของ
ตนเองไดรับอิทธิพลทางตรงจากกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนมีคาอิทธิพลเทากับ .17 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการรับรูความสามารถของตนเองไดรอยละ 16
2. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอการกํากับตนเอง
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอการกํากับตนเอง คือ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
มีคาอิทธิพลเทากับ .10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว รวมทั้งในการปรับโมเดลพบผลเพิ่มเติมวาการกํากับตนเองไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู
ความสามารถของตนเองมีคาอิทธิพลเทากับ .80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเอง คือ การเลี้ยงดูแบบเอา
ใจใสมีค าอิท ธิพ ลเทากั บ .24 อย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิติที่ ร ะดับ .01 และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํา
รวมกับเพื่อนมีคาอิทธิพลเทากับ .13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการกํากับตนเองไดรอยละ 71
3. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหามา
จากการปรับโมเดลพบผลเพิ่มเติมวา การกํากับตนเองไดรับอิทธิพลทางตรงจากการกํากับตนเองมี
คาอิทธิพลเทากับ .76 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเหงามีคาอิทธิพลเทากับ -.09
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สว นตัว แปรเชิ งสาเหตุ ที่มีอิท ธิพลทางออมตอการจั ดการความเครีย ดแบบจั ดการ
ปญหา คือ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีคาอิทธิพลเทากับ .26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การสื่อสารภายในครอบครัวมีคาอิทธิพลเทากับ .02 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กิจกรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนมีคาอิทธิพลเทากับ .10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการ
รับรูความสามารถของตนเองมีคาอิทธิพลเทากับ .61 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ตัว
แปรเชิงสาเหตุทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหาไดรอยละ 56
4. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอความเหงา
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเหงา คือ การสื่อสารภายในครอบครัวมี
คาอิทธิพลเทากับ -.22 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
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ไว ทั้งนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการรับรูความสามารถ
ของตนเองไดรอยละ 5
5.อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอคานิยมแบบวัตถุนิยม
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอคานิยมแบบวัตถุนิยมมาจากการปรับโมเดล
พบผลเพิ่มเติมวา คานิยมแบบวัตถุนิยมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความเหงามีคาอิทธิพลเทากับ .36
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอคานิยมแบบวัตถุนิยม คือ การสื่อสาร
ภายในครอบครัว มีคาอิทธิพลเทากับ -.08 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งนี้ตัวแปรเชิง
สาเหตุทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรคานิยมแบบวัตถุนิยมไดรอยละ 12
6. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอความเครียดในชีวิต
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดในชีวิต คือ การเลี้ยงดูแบบเอาใจ
ใสมีคาอิทธิพลเทากับ .23 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสื่อสารภายในครอบครัวมีคา
อิทธิพลเทากับ -.17 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
รวมทั้งในการปรับโมเดลพบผลเพิ่มเติมวาความเครียดในชีวิตไดรับอิทธิพลทางตรงจากความเหงามี
คาอิทธิพลเทากับ .59 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคานิยมแบบวัตถุนิยมมีคาอิทธิพล
เทากับ .19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอความเครียดในชีวิต คือ ความเหงามีคา
อิทธิพลเทากับ .07 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสื่อสารภายในครอบครัวมีคาอิทธิพล
เทากับ -.13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรความเครียดในชีวิตไดรอยละ 47
7. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอการติดสมารทโฟน
ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การติ ด สมาร ท โฟน คื อ ความเหงามี ค า
อิทธิพลเทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความเครียดในชีวิตมีคาอิทธิพลเทากับ
.13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคานิยมแบบวัตถุนิยมมีคาอิทธิพลเทากับ .41 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
สวนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอการติดสมารทโฟน คือ ความเหงามีคา
อิทธิพลเทากับ .23 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคานิยมแบบวัตถุนิยมมีคาอิทธิพล
เทากับ -.02 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรความเครียดในชีวิตไดรอยละ 29
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3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
การติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมนักศึกษาชาย
และกลุมนักศึกษาหญิง
ขั้นตอนการวิเคราะห การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมนักศึกษา
ชายและกลุมนักศึกษาหญิงตามแนวทางการวิเคราะหของไคลน (Kline. 2011:252-253, 288-289)
โดยการเปรียบเทียบความเทาเทียมกันของรูปแบบ (configural invariance) การเปรียบเทียบความ
เทาเทียมกันของการวัดตัวแปรแฝง (construct-level metric invariance) และการเปรียบเทียบความ
เทาเทียมกันของอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝง (structural relationship invariance) โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เปนการกําหนดใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีรูปแบบความสัมพันธของตัวแปร
เหมือนกัน โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีคาอิทธิพลเทากันระหวาง
กลุม ซึ่ ง หากแบบจํ าลองในขั้นตอนนี้มี ค วามกลมกลื นกั บ ข อมูล เชิง ประจักษแ สดงว า โครงสรา ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรในแบบจํ า ลองทั้ ง สองกลุ ม เหมื อ นกั น แต อ าจแตกต า งกั น ที่ ข นาด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งจะไดนําแบบจําลองในขั้นนี้เปนฐานในการทดสอบในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 2การวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสั งเกตใดบางที่
แตกตางกันระหวางกลุม โดยกําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัว
เทากันระหวางกลุม ผลการทดสอบพิจารณาจากคาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นนี้กับ
ขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง หากมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกันระหวางกลุม
ซึ่งตองทดสอบคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตตัวใดบางที่มีคาแตกตางกัน
ระหวางกลุม ในการทดสอบวาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาแตกตางกันระหวางกลุมหรือไม โดยการ
กําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตมีคาเทากันระหวางกลุม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากคาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองนี้กับขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตาง
ขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง หากมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตมีคาแตกตางกันระหวางกลุม ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาแบบจําลองทั้ง
สองมีความกลมกลืนไมแตกตางกัน โดยตองทดสอบทุกคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกต
ซึ่งจะไดนําแบบจําลองในขั้นนี้เปนฐานในการทดสอบความแตกตางของคาอิทธิพลในการวิเคราะหใน
ขั้นที่ 3 ตอไป
การวิเคราะหเพื่อหาวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตใดบางที่แตกตางกัน
ระหวางกลุม ถาพบวาคาน้ําหนักองคประกอบทุกตัวแปรสังเกตแตกตางกันระหวางกลุมก็ไมควรที่จะ
วิ เ คราะห เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝง เพราะอย า งน อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะทํ า ให ส ามารถแปล
ความหมายของความแตกตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงได ตัวแปรแฝงจะตองมีความเทาเทียมกันในการ
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วัดบางสวน ที่คาน้ําหนักองคประกอบในการวัดตัวแปรแฝงอยางนอย 1 คาจะตองเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหเพื่อคนหาวามีอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลใดบางที่
แตกตางกันระหวางกลุม โดยกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลทุกตัวเทากันระหวางกลุม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นนี้กับแบบจําลองสรุปในขั้นที่2 ที่ระดับองศา
อิสระเทากับผลตางขององศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง หากพบวา ผลตางไค-สแควรระหวาง
แบบจําลองในขั้นนี้กับแบบจําลองสรุปในขั้นที่ 2 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา มีคาอิทธิพล
อยางนอย 1 ตัว ที่แตกตางกันระหวางกลุม ซึ่งจะตองทดสอบคนหาวามีคาอิทธิ พลใดบางที่มีคา
แตกตางกันระหวางกลุม ในการทดสอบวาคาอิทธิพลมีคาแตกตางกันระหวางกลุมหรือไม โดยการ
กําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลนั้นมีคาเทากันระหวางกลุม ผลการทดสอบพิจารณาจากคาผลตางไคสแควรระหวางแบบจําลองนี้ กับแบบจําลองสรุปในขั้นที่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเทากับผลตางขององศา
อิสระของแบบจําลองทั้งสอง หากมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา คาอิทธิพลนี้มีคาแตกตางกันระหวาง
กลุม โดยทดสอบความแตกตางทุกคาอิทธิพลถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาแบบจําลองทั้งสองมี
ความกลมกลืนไมแตกตางกัน ซึ่งจะไดแบบจําลองสรุปในขั้นที่ 3 เปนแบบจําลองของการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาน้ําหนักองคประกอบและคาอิทธิพลที่แตกตางกันระหวางกลุม
ผลการวิเคราะหในสวนแรกจากขั้นตอนการวิเคราะหจะเห็นวามีขั้นตอนการทดสอบยอย
ทั้งการทดสอบความแตกตางของทุกคาน้ําหนักองคประกอบ (ที่มีการทดสอบนัยสําคัญ) และการ
ทดสอบความแตกตางของคาอิทธิพล ดังตาราง 10
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
การติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมนักศึกษาชายและ
กลุมนักศึกษาหญิง

เงื่อนไข



2

ดัชนีความกลมกลืน
df
p RMSEA

ขั้นที่ 1 รูปแบบความสัมพันธเหมือนกันและ 503.42 200 0.000
ไมมีการกําหนดเงื่อนไขใหคาอิทธิพลใน
แบบจําลองเทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 2 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่มเงื่อนไข 521.09 207 0.000
ใหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกต
ในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวเทากัน
ขั้นที่ 2.1 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
504.70 201 0.000
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตการเปลี่ยนแปลงอารมณที่วัดตัวแปร
แฝงการติดสมารทโฟนเทากันระหวางกลุม

 /df
2

0.055

2.517

0.055

2.517

0.055

2.510

เงื่อนไขความไมแปรเปลี่ยน
p
df
2
(ผลตาง)

(ผลตาง)

-

-

-

.01

17.67**

7

(ขั้น 2-ขั้น 1)

(ขั้น 2-ขั้น 1)

1.28

1

(ขั้น 2.1-ขั้น 1)

(ขั้น 2.1-ขั้น 1)

.26
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ตาราง 10 (ตอ)
เงื่อนไข



2

ดัชนีความกลมกลืน
df
p RMSEA

 /df
2

เงื่อนไขความไมแปรเปลี่ยน
p
df
2
(ผลตาง)

ขั้นที่ 2.2 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตการสูญเสียการควบคุมที่วัดตัวแปร
แฝงการติดสมารทโฟนเทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.3 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตการเลิกที่วัดตัวแปรแฝงการติด
สมารทโฟนเทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.4 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตการวัดความขัดแยงที่วัดตัวแปรแฝง
การติดสมารทโฟนเทากันเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 2.5 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตการกลับคืนสูสภาพเดิมที่วัดตัวแปร
แฝงการติดสมารทโฟนเทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.6 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตความสุขในชีวิตที่วัดตัวแปรแฝง
คานิยมแบบวัตถุนิยมเทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.7 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตความสําเร็จในชีวิตที่วัดตัวแปรแฝง
คานิยมแบบวัตถุนิยมเทากันระหวางกลุม
ขั้นที่ 2.8 แบบจําลองขั้นที่ 1 และเพิ่ม
เงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบตัวแปร
สังเกตที่วัดตัวแปรแฝงทุกตัวที่ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากันระหวาง
กลุม
ขั้นที่ 3 แบบจําลองขั้นที่ 2.8 และเพิ่ม
เงื่อนไขคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอ
ตัวแปรผลทุกตัวเทากันระหวางกลุม

503.63 201 0.000

502.79 201 0.000

502.56 201 0.000

502.79 201 0.000

512.13 201 0.000

503.08 201 0.000

509.34 206 0.000

534.27 228 0.000

0.055

0.055

0.055

0.055

0.056

0.055

0.054

0.053

2.505

2.501

2.500

2.501

2.547

2.502

2.472

2.343

(ผลตาง)

0.21

1

(ขั้น 2.2-ขั้น 1)

(ขั้น 2.2-ขั้น 1)

0.63

1

(ขั้น 2.3-ขั้น 1)

(ขั้น 2.3-ขั้น 1)

0.86

1

(ขั้น 2.4-ขั้น 1)

(ขั้น 2.4-ขั้น 1)

0.63

1

(ขั้น 2.5-ขั้น 1)

(ขั้น 2.5-ขั้น 1)

8.71**

1

(ขั้น 2.6-ขั้น 1)

(ขั้น 2.6-ขั้น 1)

0.34

1

(ขั้น 2.7-ขั้น 1)

(ขั้น 2.7-ขั้น 1)

5.92

6

(ขั้น 2.8-ขั้น 1)

(ขั้น 2.8-ขั้น 1)

24.93

22

(ขั้น 3-ขั้น 2.8)

(ขั้น 3-ขั้น 2.8)

.65

.43

.35

.43

.00

.56

.43

.30

99
ขั้นที่ 1 การกําหนดใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีรูปแบบความสัมพันธของตัวแปร
เหมือนกันโดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีคาอิทธิพลเทากันระหวางกลุม
ซึ่งในการตรวจสอบพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนผลการวิเคราะหพบวา แบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแสดงวาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองทั้งสอง
กลุมเหมือนกันแตอาจแตกตางกันที่ขนาดความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยพบวาคาไค-สแควร (2)
= 503.42 , df = 200 , p = 0.000, RMSEA = 0.055, 2/df = 2.517 ซึ่งจะไดนําแบบจําลองในขั้นนี้
เปนฐานในการทดสอบในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตใดบางที่
แตกตางกันระหวางกลุม โดยกําหนดเงื่อนไขใหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตในการวัด
ตัวแปรแฝงทุกตัวเทากันระหวางกลุมผลการทดสอบพบวา คาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลอง
ในขั้นที่ 2 กั บ ขั้น ที่ 1 ที่ ร ะดับ องศาอิ ส ระเท ากั บ ผลต างขององศาอิส ระของแบบจํา ลองทั้ งสองมี
นัยสําคัญทางสถิติ (2= 17.67, df= 7, p < 0.01) แสดงวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตอยางนอย 1 ตัวที่แตกตางกันระหวางกลุม
ในขั้นที่ 2.1 ถึงขั้น 2.7เปนการทดสอบความแตกตางกันของคาน้ําหนักองคประกอบ
ทุกคาที่มีการทดสอบนัยสําคัญผลการทดสอบพบวา คาผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในการ
ทดสอบความแตกตางกันของคาน้ําหนักองคประกอบ 7 ตัวแปรสังเกตในขั้นที่ 2.1ถึงขั้นที่ 2.7 กับ
ขั้นที่1 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 ตัวแปรสังเกตในขั้นที่ 2.6 ผลการทดสอบพบวา
ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองในขั้นที่ 2.6 กับขั้นที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติ (2= 8.71, df
= 1, p < 0.01) แสดงวา น้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตความสุขในชีวิตที่วัดตัวแปรแฝงคานิยม
แบบวัตถุนิยมแตกตางกันระหวางกลุมจึงสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตที่มีความแตกตางกันระหวางกลุมในขั้นที่ 2.8 ผลการวิเคราะหพบวา คาไค-สแควร
(2) = 509.34 , df = 206, p = 0.000, RMSEA = 0.054, 2/df = 2.472 ซึ่งจะไดนําแบบจําลอง
สรุปขั้นที่ 2.8นี้เปนฐานในการทดสอบความแตกตางกันของคาอิทธิพลในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหเพื่อคนหาวามีคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผลทุกตัว
เทากันระหวางกลุม โดยนําแบบจําลองในขั้นที่ 2.8 เพิ่มเงื่อนไขใหคาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มี
ตอตัวแปรผลทุกตัวเทากันระหวางกลุมผลการทดสอบพบวา ผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลอง
ในขั้นที่ 3กับขั้นที่ 2.8ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (2=24.93 , df = 22 , p > 0.01) แสดงวา
แบบจําลองในขั้นที่ 3มีความกลมกลืนไมแตกตางกับแบบจําลองสรุปในขั้นที่ 2.8 และมีคาไค-สแควร
(2)=534.27, df= 228, p =0.000, RMSEA = 0.053, 2/df = 2.343 ซึ่งแบบจําลองในขั้นที่ 3
เปนแบบจําลองที่ใชสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาน้ําหนักองคประกอบและคาอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุที่มีตอตัวแปรผล โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานตามภาพประกอบ 3
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ที่ทํารวมกับเพื่อน

.23

ความเครียดในชีวิต

-.17**

-.21**
.12

.21**

ความสําเร็จในชีวิต

ความเครียด
ในชีวิต

.25**

.43**

ความสุขในชีวิต

.39

การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

.20

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p <.05), ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p <.01)

ภาพประกอบ 3 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลคะแนนมาตรฐานเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟน
ของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครโดยแสดงเสนทีม่ ีความแตกตางกันระหวางกลุม
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หมายเหตุ
1.
เปนเสนอิทธิพลที่มีความแตกตางกันระหวางกลุม
2. คาสัมประสิทธิ์ที่มีความแตกตางกันระหวางกลุม
นอกวงเล็บ เปนคาสัมประสิทธิ์ของกลุมนักศึกษาชาย
ในวงเล็บ เปนคาสัมประสิทธิ์ของกลุมนักศึกษาหญิง
จากภาพประกอบ 3 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิท ธิ์องคประกอบระหวางกลุม พบวา คา
สัมประสิทธิ์องคประกอบของตัวแปรคานิยมแบบวัตถุนิยมดานความสุขในชีวิตในกลุมนักศึกษาหญิง
มีคาเทากับ .88 สูงกวากลุมนักศึกษาชายมีคาเทากับ .68 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 2
จากสมมติฐานการวิจัยขอ 2 โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุดังกลาว พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุนี้มีรูปแบบ
ความสัมพันธที่มีลักษณะไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม แตพบวามีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร
ที่ทดสอบเพียงตัวเดียวคือคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตความสุขในชีวิตที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 2
3.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุม
นักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิง
ในการวิเคราะห เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงของแบบจําลองถือวาเปนสวนสําคัญ
เพราะผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจะทําใหเห็นวากลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษา
หญิงมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่ศึกษาในการวิจัยแตกตางกันหรือไม เพื่อทําความเขาใจและสะทอนให
เห็ นธรรมชาติค วามแตกตา งระหวา งกลุมไดอย างชั ด เจนมากขึ้ น โดยนํา เสนอผลการวิ เ คราะห
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองดังตาราง 11
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของการติดสมารทโฟนของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมนักศึกษาชาย
และกลุมนักศึกษาหญิง

ตัวแปรแฝง
การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส
การสื่อสารภายในครอบครัว
กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
การรับรูความสามารถของตนเอง
การกํากับตนเอง
การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
ความเหงา
คานิยมแบบวัตถุนิยม
ความเครียดในชีวิต
การติดสมารทโฟน

ผลตาง
คาเฉลี่ย
1.43
1.09
0.75
-0.69
0.01
-0.03
-0.94
-0.03
0.12
0.34

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน
0.37
0.38
0.26
0.20
0.14
0.13
0.31
0.13
0.20
0.15

t-value
3.86**
2.85**
2.86**
-3.43**
0.08
-0.23
-2.99**
-0.26
0.59
2.31*

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01, *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุม
นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ในการวิ เ คราะห ผู วิ จั ย ได กํ า หนดให ก ลุ ม นั ก ศึ ก ษาชายเป น กลุ ม ฐานและให ก ลุ ม
นักศึกษาหญิงเปนกลุมเปรียบเทียบ ถาผลตางมีคาเปนบวกแสดงวากลุมนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยตัว
แปรแฝงสูงกวากลุมนักศึกษาชาย แตถาผลตางมีคาเปนลบแสดงวากลุมนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยตัว
แปรแฝงต่ํ า กว า กลุ ม นั ก ศึ ก ษาชาย ผลการทดสอบพบว า ตั ว แปรแฝงการเลี้ ย งดู แ บบเอาใจใส
การสื่อสารภายในครอบครัว กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนของกลุมนักศึกษาหญิงสูงกวากลุม
นักศึกษาชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงการติดสมารทโฟนของกลุม
นักศึกษาหญิงสูงกวากลุมนักศึกษาชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาเฉลี่ยตัวแปร
แฝงการรับรูความสามารถของตนเองและความเหงาของกลุมนักศึกษาหญิงมีต่ํากวากลุมนักศึกษา
ชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตตัวแปรแฝงการกํากับตนเอง การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา ความเครียดในชีวิตและคานิยมแบบวัตถุนิยมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ3 บางสวน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นกรุ ง เทพมหานครมี ค วามมุ ง หมายของการวิ จั ย คื อ 1. เพื่ อศึ ก ษาโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร และ
2. เพื่อเปรียบเทียบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษาชาย
และกลุมนักศึกษาหญิง
ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัย 3 ขอ คือ 1. แบบจําลองสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆดังนี้
1.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนเอง การกํากับ
ตนเอง การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา ความเหงา คานิยมแบบวัตถุนิยม และความเครียด
ในชี วิ ต 1.2 การสื่ อ สารภายในครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ความเหงา ค านิ ย มแบบวั ต ถุ นิ ย ม
ความเครี ย ดในชี วิ ต และการติ ด สมาร ท โฟน 1.3กิ จ กรรมเหมาะสมที่ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ นมีอิ ท ธิ พ ล
ทางตรงตอการการติดสมารทโฟน1.4 การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอการติด
สมารทโฟน1.5 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน 1.6 การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหามีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน1.7ความเหงามีอิทธิพลทางตรงตอการติด
สมารทโฟน1.8 คานิยมแบบวัตถุนิยมมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน 1.9 ความเครียดใน
ชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน 2. แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติด
สมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงไมแตกตางกัน และ 3. คาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
เชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงแตกตางกัน
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 986 คน ประกอบดวย
นักศึกษาชาย จํานวน 421คน และนักศึกษาหญิง จํานวน 565 คน ใชวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน
เริ่มจากขั้นแรก สุมมหาวิท ยาลั ย ที่เ ปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิโดยแบงตามประเภทมหาวิทยาลัยซึ่ง
ประกอบไปดว ยมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ (มหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) จํานวน 19 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 16
มหาวิทยาลัย แลวจึงสุมอยางงายโดยการจับสลากรายชื่อจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนในจํ านวนเทากั น ไดมหาวิทยาลัยมาจํานวน 16 มหาวิทยาลัยทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุม
ตั ว อยา งให เ หมาะสมกั บ สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อมู ล และในการวิเ คราะหข อ มูล โดยใช ส ถิ ติ
ดังกลาวนั้นตองใชวิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) แตหากการแจก
แจงของประชากรไมเปนโคงปกติหลายตัว การใชกลุมตัวอยางขนาดใหญก็จะทําใหการประมาณ
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คาพารามิเตอรของประชากรมีความคงเสนคงวาเชนกัน ซึ่งวิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุดจะ
ไดผลดีเมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดใหญกวา 500 คน (Tabachnick; & Fidell. 2013: 719 อางอิงจาก
Hu; & et al. 1992) สอดคลองกับที่แฮรและคณะ (Hair; & et al. 2010: 662) ไดเสนอกลุมตัวอยางที่
นอยที่สุดในกรณีที่มีจํานวนตัวแปรแฝงมาก ขนาดกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดจํานวน 500 คน ทั้งนี้ใน
การวิเคราะหขอมูลมีการแบงกลุมสําหรับการวิเคราะหออกเปน 2 กลุม ผูวิจัยจึงกําหนดใหแตละกลุม
มีกลุมตัวอยางจํานวน 500 คน ดังนั้นนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางรวมทั้งหมดจํานวน1,000 คน และ
ขั้นที่สอง สุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใชเปนกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว ดวยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงกับนักศึกษาที่มีการติดสมารทโฟนที่ไมใชนักศึกษาที่ใชตามปกติ จากการที่
นักศึกษาไดรับการตักเตือนหรือบอกกลาวจากบุคคลรอบขางใหนักศึกษาไดรับรู รวมทั้งตัวนักศึกษา
เองก็รับรูไดถึงการใชงานที่มากกวาปกติของตนเองจึงพยายามควบคุมการใชสมารทโฟนของตนเอง
ซึ่งผูวิจัยไดทําการสอบถามนักศึกษากอนเพื่อเปนการกรองนักศึกษาเบื้องตนแลวจึงทําการเก็บ
ขอมูลกับนักศึกษาอยางนอยมหาวิทยาลัยละ 65 คน และเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่
กํ า หนดไว ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล กั บ นั กศึ ก ษาไปมหาวิ ท ยาลั ย ละ 80 คน เพื่ อ ไว ช ดเชย
แบบสอบถามที่อาจไดคืนมาไมครบหรือไมสมบูรณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 11 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบวั ด การติ ด สมาร ท โฟน มี ค า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ .953
คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.413 – 0.758 และคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.50 – 0.90 ตอนที่ 3 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง มี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .885 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยู
ระหวาง 0.536 – 0.704 และคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.59 – 0.76 ตอนที่ 4 แบบวัดการ
กํากับตนเองมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .787 คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.372 – 0.572 และคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.59 – 0.76 ตอนที่
5 แบบวัดการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .843 คา
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.612 – 0.724 และคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.76 – 0.87 ตอนที่ 6 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส มีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .939คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง
0.417 – 0.748และคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.44 – 0.82ตอนที่ 7แบบวัดการสื่อสาร
ภายในครอบครัว มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .922คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.376 – 0.807และคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.43 – 0.89
ตอนที่ 8แบบวั ด กิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ นมี ค า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ .833ค า
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.424 – 0.704และคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.50 – 0.86ตอนที่ 9 แบบวัดความเหงามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
.813คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง 0.212 – 0.777และคา
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น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.81 – 0.94 ตอนที่ 10 แบบวัดความเครียดในชีวิตมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .797คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกอยูระหวาง
0.337 – 0.525 และคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.52 – 0.77 ตอนที่ 11 แบบวัดคานิยมแบบ
วัตถุนิยมมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .843คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่
ปรับแกอยูระหวาง 0.080 – 0.618และคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.77 – 0.93
สําหรับการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
กลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร และการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยขอนําเสนอแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนเฉพาะ
เสนอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติ เพื่อแสดงใหเห็นรูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครไดอยางชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นดังภาพประกอบ 4 และสรุปผลการวิจัยตามจุดมุงหมายการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
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ศูนยกลางของชีวิต

.09

ความเหงา

.95
.13

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส

.93

ความเหงา

การเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส
.11

การสื่อสาร
ภายในครอบครัว

คานิยมแบบ
วัตถุนิยม

.36**

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

.62

.59**

.17**
.89

.80**
.78

การกํากับตนเอง
.20

.83**

.76**

การกํากับ
ตนเอง

.88
การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

การสูญเสียการควบคุม

.63
.88**
.31**

.79**

ความเครียด
ในชีวิต

- .09**

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

.19**

.35**การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ

การเลิกหรือหยุดใช

.13**

.10**

กิจกรรมเหมาะสม
ที่ทํารวมกับเพื่อน

การรับรูความสามารถ
ตนเอง

การติด
สมารทโฟน

.23**

.30**

.30**
การใหความสําคัญ

.11**
การสื่อสาร
ภายในครอบครัว

.40**

.41**

-.17**

.23

ความสําเร็จในชีวิต

-.22**

.94

.88

.66
.78** ความสุขในชีวิต
.84**

.56

ความเครียดในชีวิต

.70**
.86**

.37**

การขัดแยง

.51**

การกลับคืนสูสภาพเดิม

.27**

.23

.94
.39

การจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหา

.12

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05), ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)

ภาพประกอบ 4 สรุปแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครเฉพาะเสนอิทธิพล
ที่มีนัยสําคัญ
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ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามจุดมุงหมายการวิจัย ดังนี้
1. จากจุดมุงหมายการวิจัยขอที่ 1
1.1 การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นกรุ ง เทพมหานครผลการวิ เ คราะห พ บว า แบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสั มพั นธ เชิ งสาเหตุ การติ ดสมาร ทโฟนของนั กศึ กษาระดับปริ ญญาตรีในกรุ งเทพมหานครที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมากจากแนวคิดที่เกี่ยวของ ภายหลังการปรับแบบจําลองโดยการเพิ่มเสนอิทธิพล 7
เสนทางใหสัมพันธกันควบคูไปกับความเปนไปไดจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี
การยอมใหเสนความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธกัน และทําการปรับลดเสนอิทธิพลที่ไมมี
นัยสําคัญออก 3 เสน พบวา แบบจําลองภายหลังการปรับแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา
ดัชนีวัดความสอดคลองกันเทากับ 2= 458.42, df = 100, p = 0.000, RMSEA = 0.060, NNFI =
0.95, CFI = 0.96, SRMR = 0.051, 2/df = 4.58
1.2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลตอตัวแปรผลในแบบจําลอง
ตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1.1 – 1.9
1.2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถ
ของตนเองการกํากับตนเอง และความเครียดในชีวิต คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .30, .10 และ .23
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01แตไมอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความเครียด
แบบจัดการปญหาความเหงา และคานิยมแบบวัตถุนิยม ผลการวิจัยดังกลาวสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยขอ 1.1เพียงบางสวน
1.2.2 การสื่อสารภายในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอความเหงาและความเครียด
ในชีวิต คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -.22 และ -.17ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แตไมมีอิทธิพลทางตรงตอคานิยมแบบวัตถุนิยม ผลการวิจัยดังกลาวสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ
1.2 เพียงบางสวน
1.2.3 กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนไมมีอิทธิพลทางตรงตอการการติด
สมารทโฟน ผลการวิจัยดังกลาวไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ 1.3
1.2.4 การรับรูความสามารถของตนเองไมมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
ผลการวิจัยดังกลาวไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ1.4
1.2.5 การกํากับตนเองไมมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน ผลการวิจัย
ดังกลาวไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ 1.5
1.2.6 การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาไมมีอิทธิพลทางตรงตอการติด
สมารทโฟนผลการวิจัยดังกลาวไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ 1.6
1.2.7 ความเหงามีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟนคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกลาวสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
ขอ1.7
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1.2.8 ค า นิ ย มแบบวั ต ถุ นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การติ ด สมาร ท โฟน ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกลาวสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยขอ 1.8
1.2.9 ความเครียดในชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟนคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกลาวสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัยขอ 1.9
2. จากจุดมุงหมายการวิจัยขอที่ 2
2.1 การเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟน
ระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงผลการเปรียบเทียบพบวารูปแบบของแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการติดสมารทโฟนระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษา
หญิงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมมีความความแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง มีคา
น้ําหนั กองคประกอบของตั วแปรภายนอกสั ง เกตได แ ละตั ว แปรภายในสั ง เกตได และคาอิ ท ธิพ ล
ระหวางตัวแปรภายนอกแฝงที่มีตอตัวแปรภายในแฝงไมแตกตางกัน แตมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตั ว แปรสั ง เกตแตกต า งกั น 1เส น คื อ ความสุ ข ในชี วิ ต ของกลุ ม นั ก ศึ ก ษาหญิ ง มี ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบเทากับ .88 สูงกวากลุมนักศึกษาชายมีคาน้ําหนักประกอบเทากับ.68 ดังนั้นผลการวิจัย
ดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ 2
2.2 การเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวาง
กลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงผลการเปรียบเทียบพบวากลุมนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยตัว
แปรแฝง 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส การสื่อสารภายในครอบครัว กิจกรรม
เหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และการติดสมารทโฟนสูงกวากลุมนักศึกษาชาย แตกลุมนักศึกษาหญิง
มีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร คือ การรับรูความสามารถของตนเองและความเหงาต่ํากวากลุม
นั ก ศึ ก ษาชายในส ว นตั ว แปรแฝงการกํ า กั บ ตนเอง การจั ด การความเครี ย ดแบบจั ด การป ญ หา
ความเครียดในชีวิตและคานิยมแบบวัตถุนิยมไมแตกตางกัน ดังนั้นผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยขอ 3 บางสวน
ทั้งนี้ในการปรับแบบจํ าลองโครงสรางความสัมพันธเ ชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดมีการเพิ่มเสนอิทธิพลในแบบจําลองและ
สรุปผลไดดังนี้
1. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของความเหงาที่มีตอความเครียดในชีวิต ผลการวิเคราะหพบวา
ความเหงามีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดในชีวิต คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .59 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01และมีอิทธิพลทางออมตอการติดสมารทโฟนโดยผานความเครียดในชีวิต คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .23 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของคานิยมแบบวัตถุนิยมที่มีตอความเครียดในชีวิต ผลการวิเคราะห
พบวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดในชีวิต คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ
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.19 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การติ ด สมาร ท โฟนผ า น
ความเครียดในชีวิต คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.02 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความเหงามีอิทธิพลตอความเครียดในชีวิตผานคานิยมแบบวัตถุนิยม คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ
.07 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเองที่มีตอการกํากับตนเอง ผล
การวิเคราะหพบว าการรั บ รูความสามารถของตนเองมีอิท ธิพลทางตรงตอการกํากับตนเอง ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมี
อิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเองผานการรับรูความสามารถของตนเอง คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทา .24 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของการกํากับตนเองที่มีตอการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหา ผลการวิเคราะหพบวาการกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความเครียดแบบ
จัดการปญหา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .76 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และการรับรู
ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางออมตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาผานการ
กํากับตนเอง คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .61 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการเลี้ยงดู
แบบเอาใจใสมีอิทธิพลทางออมตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาผานการกํากับตนเอง
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทา .26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของความเหงาที่มีตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา
ผลการวิเคราะหพบวาความเหงามีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -.09 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ผูวิจัยเพิ่มเสนอิทธิพลของความเหงาที่มีตอคานิยมแบบวัตถุนิยมผลการวิเคราะหพบวา
ความเหงามีอิทธิพลทางตรงตอคานิยมแบบวัตถุนิยม คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .36 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และการสื่อสารภายในครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอคานิยมแบบวัตถุ
นิยมผานความเหงา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ผู วิ จั ย เพิ่ ม เส น อิ ท ธิ พ ลของกิ จ กรรมเหมาะสมที่ ทํ า ร ว มกั บ เพื่ อ นที่ มี ต อ การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง ผลการวิ เคราะหพบวากิจกรรมเหมาะสมที่ทํ ารว มกับเพื่อนมีอิทธิพล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนเอง คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .17 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางออมตอการกํากับตนเองผานการรับรูความสามารถของตนเอง คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .61 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
ผูวิจัยได อภิปรายผลการวิจัยโดยพิจารณาจากปจจัยที่สงผลตอการติดพฤติกรรมตาม
แนวคิดเกี่ยวกับกายจิตสังคมที่อธิบายถึงสาเหตุของการติดพฤติกรรมวาเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน
ครอบคลุมทั้งปจจัยทางกาย ปจจัยทางจิต และปจจัยทางสังคม กลาวไดวาปจจัยทางกายและปจจัย
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ทางจิตรวมกันเปนปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยทางสังคมเปนปจจัยจากสภาพแวดลอมที่สงผล
ตอบุคคลในการติดพฤติกรรม (Griffith. 2005: 195) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะพบวามีทั้งปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการติดสมารทโฟนและปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในกรุงเทพมหานคร จึงจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยภายในภายในตัวบุคคล ประกอบดวย คานิยมแบบวัตถุนิยม ความเครียด
ในชีวิต และความเหงา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
1.1 คานิยมแบบวัตถุนยิ มกับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยจึงสะทอนใหเห็นวาคานิยมแบบวัตถุนิยมสงผลตอการติดสมารทโฟน
เมื่อนักศึกษามีคานิยมแบบวัตถุนิยมสูงก็สงผลใหยิ่งติดสมารทโฟนมากขึ้น จะเห็นไดวาคานิยมเปน
ตัว กํ าหนดพฤติกรรมของบุคคลวาจะเปนไปในทิ ศ ทางใดดั งที่เชอรเมอร ฮอรน (Schermerhorn.
1997:61) ไดกลาวถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคลวาทัศนคติหรือความรูสึกของบุคคลทั้งดานบวก
หรือทางดานลบของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม แตกอนการเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมนั้น สิ่งที่สรางใหเกิดทัศนคติตอสิ่งตางๆ คือความเชื่อและคานิยมจะเห็นไดวาการแสดง
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ของบุคคลนั้นก็เกิดขึ้นมาจากคานิยม ซึ่งริชินสและดอวรสัน (Richins; &
Dawson. 1992: 303) กลาวถึงคานิยมแบบวัตถุนิยมวาเปนความเชื่อหรือคานิยมประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะที่บุคคลใหความสําคัญกับการไดครอบครอง การไดมาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนา หรือรูปแบบของ
การกระทําเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการ เมื่อไดสิ่งที่ตองการแลวจะทําใหเกิดความสุข จะเห็นไดวา
คานิยมแบบวัตถุนิยมเปนคานิยมที่บุคคลใหความสําคัญแกทรัพยสินที่เปนรูปธรรมตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ บุคคลที่มีคานิยมแบบวัตถุนิยมจะมีความเชื่อวาการไดครอบครองเปน
เจาของในทรัพยสินที่ตนเองปรารถนาเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิต เพราะเชื่อวาจะทําใหชีวิตมีความสุข
และเชื่อวาทรัพยสินที่ไดมาเปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จในชีวิตได นอกจากนี้คานิยมแบบวัตถุนิยม
ไมไดเกิดเพียงแคทรัพยสินเหลานี้สามารถแสดงถึงสถานภาพของบุคคลเทานั้น แตทรัพยสินเหลานี้
ยังสามารถแสดงถึงภาพลักษณอันเปนที่ปรารถนาของบุคคลอีกดวย บุคคลที่มีคานิยมแบบวัตถุนิยม
จึงพิจารณาความสําเร็จของตนเองดวยเกณฑที่ตนเองสามารถครอบครองทรัพยสมบัติที่แสดงภาพ
ลักษณที่ตนเองปรารถนา (วิไลลักษณ เสรีตระกูล. 2553: 16 อางอิงจาก Kasser.; & et al. 2004)
ในขณะเดียวกันสมารทโฟนก็เปนอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิคสที่สามารถใชงานไดหลากหลายมาก
ขึ้น แตกตางไปจากโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ในสมัยกอนที่ถือเอาคุณสมบัติของการ
โทรศัพทและรับสายเปนหลัก ซึ่งในปจจุบันนี้สมารทโฟนมีหลายแบรนดหลายรุนหลายราคา มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องใหใชงานไดดีขึ้นรวมทั้งมีการออกแบบตัวเครื่องใหมเพื่อดึงดูดใจผูใชใหอยาก
ไดมาครอบครองเปนเจาของ ทําใหสมารทโฟนกลายเปนทรัพยสินอยางหนึ่งที่มีคาและมีราคาที่ตอง
ระวังไมใหสูญหายทั้งนี้คารโบแนลล โอเบรสและเบรานูอี (Carbonell,; Oberst.; & Beranuy. 2013:
902-903) กลาวถึงความพอใจที่ไดรับจากสมารทโฟนวาเปนเหมือนแรงเสริมทางบวกอยางเชนใน

111
เรื่องของอัตลักษณและสัญลักษณทางสถานะ สมารทโฟนไมเพียงแตทํางานตามคุณสมบัติที่ปรากฏ
เทานั้นแตยังทําหนาที่เหมือนเปนเครื่องหมายแสดงอัตลักษณของผูใช ซึ่งก็เปนไปไดวานอกจากการ
ใชงานแลวการใชสมารทโฟนของนักศึกษาอาจมีคุณคาอื่นที่เกิดขึ้นเหนือกวาคุณคาที่เปนประโยชนจาก
การใชงาน ดวยเหตุนี้จึงอาจกอใหเกิดการตกเปนทาสทางอารมณของนักศึกษาจนนําไปสูการติด
สมาร ทโฟนของนั กศึกษา ซึ่ง สอดคลองกั บ งานวิจัย ของโรเบิร ต พูล ลิก และแมโนลิส (Robert.;
Pullig.; & Manolis. 2015: 13) ที่พบวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมีความสัมพันธทางบวกกับการติด
สมารทโฟนของนักศึกษาเชนเดียวกันกับงานวิจัยของลี ชางและเชง (Lee.; chang.; & Cheng.
2013: 377) ที่พบวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมีอิทธิพลตอการใชสมารทโฟนของคนไตหวันในลักษณะ
ย้ําทําหรือพฤติกรรมซ้ําๆ (Compulsive behavior)ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปไดวาคานิยมแบบวัตถุนิยมมี
ความสําคัญตอการติดสมารทโฟน
1.2 ความเครียดในชีวติ กับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยจึงสะทอนใหเห็นวาความเครียดในชีวิตสงผลตอการติดสมารทโฟน
ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเกิดความเครียดในชีวิตสูงก็จะยิ่งติดสมารทโฟนมากขึ้นความเครียดใน
ชีวิตนั้นอาจเกิดจากสถานการณตางๆ ที่นักศึกษาประสบอยู อาจเปนสถานการณจากสภาพแวดลอม
ทั้งที่บาน มหาวิทยาลัย หรือสังคมที่นักศึกษาใชชีวิตอยู แลวนําไปสูความคับของใจ หงุดหงิดใจ ไม
สบายใจและวิตกกังวล แลวก็พยายามหาหนทางที่จะทําใหตนเองผอนคลายจากสภาพที่เปนอยู อยาง
ที่วางและคณะ (Deursen.; et al. 2015: 417 อางอิงจาก Whang.; & et al. 2003) กลาวไววาเมื่อ
บุคคลมีความเครียดในชีวิตสูงก็จะไปทําใหเกิดความวิตกกังวลและมีผลตอสัมพันธภาพกับบุคคล
รอบขางในชีวิต ซึ่งอาจทําใหปฏิสัมพันธทางสังคมในชีวิตจริงถูกละเลยแลวไปใชการโตตอบแบบไม
ระบุตัวตนในออนไลนมากขึ้นเพราะไมตองแสดงตนเองตามความเปนจริง ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเกิด
ความเครียดในชีวิตการใชสมารทโฟนอาจชวยในการปรับเปลี่ยนอารมณหรือผอนคลายความอึดอัด
คับของใจ ไมสบายใจ หรือความกังวลใจตางๆ ที่เกิดจากความเครียด อีกทั้งสมารทโฟนเปนอุปกรณ
ที่พกพาสะดวก สามารถนําติดตัวไปไดทุกที่(Bolle. 2014: 7) จึงทําใหเกิดการใชงานไดตลอดเวลา
พอเกิดความเครียดแลวไมรูจะทําอยางไรก็อาจทําใหใชสมารทโฟนมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณใน
ลักษณะนี้บอยๆ ขึ้น ก็ทําใหเกิดการใชสมารทโฟนไปเรื่อยอยางตอเนื่องโดยไมคํานึงถึงผลลัพธที่
เปนโทษตามมา เพื่อทําใหเกิดความพอใจและผอนคลายจากความรูสึกทุกขใจ ไมสบายใจหรือ
ความเครียดจากสภาพที่เผชิญอยู จึงเปนเหตุใหเกิดการติดสมารทโฟน ซึ่งเปนไปตามที่อันคอร (ธนิ
กานต มาฑะศิรานนท. 2545: 15 อางอิงจาก Encore. 1987) ไดกลาวถึงสาเหตุหนึ่งของการติด
(addiction) วาเปนเพราะเหตุผลดานอารมณ เนื่องจากบุคคลเกิดความตองการภายในจิตใจ เชน
ความตองการเพิ่มคุณคาใหตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อหนีจากความผิดหวัง ความวิตกกังวล
หลบหนีจากปญหา และความกดดันในชีวิต รวมทั้งเหตุผลดานสติปญญาเปนการใชเพื่อบรรเทา
ความเครียดในสมองนั่นเอง สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานอาทิงานวิจัยของฉี (Chiu. 2014: 49)
ที่พบวาความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับการติดสมารทโฟนของนักศึกษาไตหวัน เชนเดียวกับ
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งานวิจัยของดอรเส็นและคณะ (Deursen.; et al. 2015: 415) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชสมารทโฟน
และพฤติกรรมติดสมารทโฟนพบวาความเครียดมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมติดสมารทโฟน และ
งานวิจัยของจุงและคณะ (Jeong; & et al. 2016: 13) พบวาความเครียดมีอิทธิพลทางบวกกับการ
ติดสมารทโฟน ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปไดวาความเครียดมีความสําคัญตอการติดสมารทโฟน
1.3 ความเหงากับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาความเหงาสงผลตอการติดสมารทโฟน ยิ่งนักศึกษา
มีความเหงานักศึกษาก็จะยิ่งติดสมารทโฟน ทั้งนี้ความเหงาอาจเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธใน
สังคมนอย สรางสัมพันธภาพกับผูอื่นไดยากหรือมีความรูสึกไมพอใจในรูปแบบของปฏิสัมพันธใน
สั งคม ซึ่ ง การอยู แ บบโดดเดี่ ยวหรือ การแยกตัว อาจนํา ไปสู ค วามรูสึ ก เหงาไดห รื อ แมแ ตก ารอยู
ทามกลางผูคนมากมายก็เกิดความรูสึกเหงาได รวมทั้งความรูสึกวาตนเองดอยคา ไมมีใครรักและ
เอาใจใส ทําใหรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง และในขณะเดียวกันสภาพสังคมในปจจุบันเทคโนโลยีก็เขามา
มีบทบาทในชีวิตมากขึ้น อยางเชนสมารทโฟนที่สามารถใชงานไดทุกที่ และดวยความสามารถของ
อุปกรณชนิดนี้สามารถทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงกิจกรรมตางๆ ได เชน การแบงปนขอมูล การ
บริโภคสินคาและบริการตางๆ หรือการใชประโยชนทั้งเพื่อตนเองและสังคมไดตลอดเวลา (Bolle.
2014: 7) ซึ่งอาจทดแทนการที่บุคคลเกิดความเหงาจากสภาพการณตางๆ ที่กลาวมาขางตน เพราะ
สามารถทําใหผูใชมีเพื่อนหรือรูจักคนอื่นไดทั่วโลกอยางไรพรมแดน เมื่อไมสามารถสื่อสารหรือการ
สรางความสัมพันธกับคนรอบขางหรือสังคมตรงหนาได ทั้งยังมีความสนุกสนาน ตื่นเตนจากการ
ไดรับขอมูลขอความผานแอพพลิเคชันตางๆ หรือการตอบสนองทางสังคมออนไลนสรางความรูสึก
ถึงการมีคุณคาหรือไดรับความรัก ซึ่งก็เหมือนกับไดรับแรงเสริมทางบวกจากการใชสมารทโฟน
(Carbonell, Oberst; & Beranuy. 2013: 902-903) และเปนไปไดวาวาการหันมาใชสมารทโฟนใน
การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นอาจทําไดงายกวาในชีวิตจริงจนรูสึกพอใจกับรูปแบบของปฏิสัมพันธ
ในลักษณะนี้แลวสงผลใหเกิดการใชสมารทโฟนเปนเวลานานหรือตลอดเวลาอยางการดูสมารทโฟน
ตลอดเวลาทั้งที่ไมมีอะไร หรือมีการใชงานมากเกินความจําเปนจนไมสามารถควบคุมตนเองใหหยุด
ใชไดหรือใชจนสงผลกระทบกับการปฏิสัมพันธกันของบุคคลในชีวิต (Jun. 2016: 179 อางอิงจาก
Kumar. 2014) จึงทําใหเกิดการติดสมารทโฟนตามมา ซึ่งเปนไปตามที่อันคอร (ธนิกานต มาฑะศิรา
นนท. 2545: 15 อางอิงจาก Encore.1987) ไดกลาวถึงสาเหตุหนึ่งของการติด (addiction) วาเปน
เพราะเหตุผลดานสังคม เมื่อบุคคลตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูอื่นและเปนที่ยอมรับของกลุม
เพื่อการเขาสังคมหรือหลีกเลี่ยงจากความรูสึกโดดเดี่ยวสอดคลองกับงานวิจัยของแทน แพมคและ
ดอนเดอร(Tan.; Pamk.; & Donder. 2013: 606) ที่พบวาความเหงามีผลตอการใชโทรศัพทมือถือ
ของนักศึกษา นักศึกษาที่มีคะแนนความเหงาสูงจะใชเวลาในแตละวันในการใชโทรศัพทนานขึ้นและ
นักศึกษาที่ติดโทรศัพทมือถือเปนนักศึกษาที่มีความเหงาสูงเชนเดียวกับงานวิจัยของปารคและลี
(Park.; & Lee. 2014: 100-101) ที่พบวา นักศึกษาที่มีคะแนนความเหงาสูงกวาจะมีแนวโนมของ
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การติดสมารทโฟนสูงกวานักศึกษาที่มีคะแนนความเหงาต่ํากวา ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปไดวาความเหงา
มีความสําคัญตอการติดสมารทโฟน
2. ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการติดสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยภายในภายในตัวบุคคล ประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง
การกํากับตนเอง และการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหา และปจจัยสภาพแวดลอม ประกอบดวย
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส การสื่อสารภายในครอบครัว และกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน
เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลทางตรงตอการติดสมารทโฟน
2.1 การรับรูความสามารถของตนเองกับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการรับรูความสามารถของตนเองไมสงผลตอการ
ติดสมารทโฟน แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษารับรูความสามารถของตนเอง ดังที่ชวารเซอรและเจยู
ซาเล็ม (Schwarzer; & Jerusalem. 1995: 35) กลาวไววาการรับรูความสามารถของตนเองสะทอน
ใหเห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อวาตนเองสามารถทําสิ่งที่ไมเคยหรืองานที่ยาก ๆ หรือจัดการสิ่ง
ตาง ๆ ที่หลากหลายได ซึ่งจะนําไปสูการตั้งเปาหมายและพยายามลงมือปฏิบัติ กลาที่จะเผชิญหนา
กับอุปสรรคและกลับมายืนหยัดไดเมื่อลมเหลว เมื่อนักศึกษารับรูความสามารถของตนเองทําให
นักศึกษาสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไดไมวาจะเปนเรื่องของการเรียนหรือเรื่องใดๆ ที่นักศึกษาประสบอยู
โดยความสามารถของนั ก ศึ ก ษาจะยื ด หยุ น ตามสถานการณ ถ า นั ก ศึ ก ษารั บ รู ว า ตนเองมี
ความสามารถก็จะแสดงความสามารถนั้นออกมาแตทั้งนี้อาจไมไดสงผลใด ๆ ตอการติดสมารทโฟ
นของนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษามีการใชงานสมารทโฟนที่หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการ
พูดคุย ฟงเพลง การเลนโซเชียลมีเดีย ถายรูป เลนเกม คนหาขอมูลตาง ๆ เปนตน และเมื่อการใช
สมารทโฟนจนกลายเปนติดสมารทโฟนนั้นไมไดสงผลกระทบตอรายแรงตอชีวิต ถึงแมวาอาจจะ
สงผลกระทบตอการเรียน การเงิน ชีวิตประจําวัน การปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง และสุขภาพของ
นักศึกษาก็ตามจึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของชู (Chiu. 2014) ที่พบวาการรับรูความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธกับการติดสมารทโฟนของนักศึกษา
2.2 การกํากับตนเองกับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการกํากับตนเองไมสงผลตอการติดสมารทโฟน
แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษาสามารถกระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึก และ
การกระทําของตนเองดวยผลที่บุคคลหามาไมวาจะเปนเรื่องใดการที่นักศึกษาสามารถกระทําไดถือ
วานักศึกษามีการกํากับตนเองได ทั้งนี้การกํากับตนเองจะอาศัยการฝกฝนและพัฒนา ซึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใชการกํากับตนเองนั้นจะนอกจากจะมีความตั้งใจแลวตองมีหนทางที่จะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงดวย ถานักศึกษารูวาตนเองกําลังทําอะไรอยู แตไมไดสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงไมเคยไดลงมือปฏิบัติ พฤติกรรมก็ยังคงอยูเหมือนเดิม ซึ่งเปนไปไดวา
นักศึกษาอาจเห็นวาการติดสมารทโฟนเปนเรื่องปกติเพราะคนรอบขางหรือคนในสังคมก็มีพฤติกรรม
เชนนี้ ทําใหนักศึกษาไมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชสมารทโฟนจึง
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ไมสอดคลองกับงานวิจัยของดอรเส็นและคณะ (Deursen.; et al. 2015) ที่พบวาการกํากับตนเองมี
อิทธิพลทางลบกับการติดสมารทโฟน
2.3 การจัดการความเครียดแบบจัดการปญหากับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาไม
สงผลตอการติดสมารทโฟน แสดงใหเห็นวาการจัดการความเครียดแบบจัดการปญหาเปนการที่
นักศึกษามุงเนนไปที่ปญหา มีจุดมุงหมายที่จะแกปญหา หรือการพยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ
โดยเนนไปสูการวางแผนและพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งลาซารัสและโฟลคแมน (ไหมไทย
ไชยพันธุ. 2556: 157 อางอิงจาก Lazarus; & Folkman. 1984) กลาวถึงผลลัพธของการปรับตัวที่
เกิดขึ้นจากการจัดการความเครียดวามีผลดานสังคมที่ทําใหบุคคลตอบสนองตอบทบาทและหนาที่
ของตนในสังคม มีสัมพันธภาพที่พึงพอใจที่เกิดจากสัมพันธภาพระหวางระหวางบุคคล สามารถ
เผชิญกับเหตุการณประจําวันตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลดานจิตใจที่เปนผลของการรับรู
ของบุคคลตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รูสึกเกี่ยวกับตนเองและสภาพชีวิตของตน เชน
ความพึ ง พอใจหรื อ ไม พึ ง พอใจ มี ค วามสุ ข หรื อ ไม มี ค วามสุ ข ทั้ ง นี้ เ มื่ อ บุ ค คลใช วิ ธี ก ารจั ด การ
ความเครียดไปแลวแตไมประสบความสําเร็จ ก็อาจมีการยอนกลับมาประเมินปญหาหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นเพื่ อหาวิ ธีก ารจั ด การความเครี ยดที่ดีขึ้น เพื่อ ลดความเครี ยดทํา ให ผ ลของการปรั บ ตั ว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหความคับของใจ ไมสบายใจ หรือความวิตกกังวลที่มาจากความเครียด
หมดไป จึงไมมีผลตอการใชสมารทโฟนในชีวิตประจําวันของนักศึกษาแตอยางไรใด
2.4 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสกับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสไมสงผลตอการติด
สมารทโฟน แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจากบิดามารดาจะทํานักศึกษามี
อิสระตามแกวุฒิภาวะ แตในขณะเดียวกันบิดามารดาก็จะกําหนดขอบเขตพฤติกรรมของนักศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาเชื่อฟงและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดาไดใหเหตุผลไว (ดุลยา. 2552: 117)
ซึ่งแมคโคบีและมารติน (ศิริกุล อิสรานุรักษและปราณี สุทธิสุคนธ. 2550: 110 อางอิงจาก Maccoby;
& Martin. 1986) ไดกลาวถึงเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสจะเปนเด็กที่มีความรูสึกตอคุณคา
ของตนเองในระดับสูง พึ่งพาตนเองไดดี ใหความเคารพเชื่อฟงบิดามารดา มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมักประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งอาจไมไดเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชสมารทโฟนที่มาก
เกินไปจนมี ลักษณะของการติดสมารทโฟนอยางที่คารโบแนล โอเบรสและเบรานูรี (Carbonell,
Oberst; & Beranuy. 2013: 902-903) กลาวถึงความพอใจที่ไดรับจากสมารทโฟนที่เปนเหมือนแรง
เสริมทางบวกใหเกิดการใชงานที่มากเกินความจําเปนจนกลายเปนการติดสมารทโฟนนั้นอาจเปน
เพราะความบั น เทิ ง ผ า นแอพพลิ เ คชั่ น ต า ง ๆ ที่ ส ามารถใช ง านได บ นสมาร ท โฟนหรื อ การ
ติดตอสื่อสารที่แพรหลายทั่วโลกที่ทําใหสามารถสื่อสารไดสะดวกงายดาย ทําใหผูใชงานมีเพื่อนหรือ
รูจักคนอื่นไดทั่ ว โลกโดยไม จําเปนตองเจอหนากัน ซึ่งการนั กศึกษาใชงานในดั งกลาวนักศึก ษา
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
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2.5 การสื่อสารภายในครอบครัวกับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการสื่อสารภายในครอบครัวไมสงผลตอการติด
สมารทโฟน แสดงใหเห็นวาการสื่อสารภายในครอบครัวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหว า งกั น ทํ า ให บุ ค คลได แ สดงความรู สึ ก ความคิ ด และแลกเปลี่ ย นเรื่ อ งราวต า ง ๆ ภายใน
ครอบครัว ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถที่จะปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ กับครอบครัวได และหากมี
เรื่ อ งที่ ต อ งคิ ด ต อ งตั ด สิ น ใจการสื่ อ สารภายในครอบครั ว ก็ จ ะช ว ยให นั ก ศึ ก ษามี ที่ พึ่ ง พาที่ ทํ า ให
นักศึ ก ษาสามารถพู ดคุ ย เรื่อ งราวตาง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้น ในชี วิ ต ไมวา จะเป นเรื่ องที่ ดีหรื อไม ดี ทํ า ให มี
บรรยากาศที่ดีภายในครอบครัว ในขณะเดียวกันสมารทโฟนก็ถือเปนอุปกรณในการสื่อสารอยาง
หนึ่งที่สามารถทําใหนักศึกษาสามารถสื่อสารกับคนรอบขางไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนบุคคลใน
ครอบครัวหรือกลุมเพื่อน ๆ หรือบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งในปจจุบันโซเชียลเน็ตเวิรคเขามามีอิทธิพบ
ตอชีวิตผูคนในสังคมรวมทั้งครอบครัว กลายเปนสังคมกมหนาคือผูคนสวนใหญจดจอ หมกมุน กม
หนากมตาอยูกับการเสพขาวสาร การติดตอ การพูดคุยผานสื่อออนไลนตาง ๆ โดยใชสมารทโฟน
เปนเครื่อง ทําใหมีการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธกับผูคนที่อยูรอบตัวนอยลง จนกลายเปนตางคนตางอยู
มากขึ้น แตก็เปนขอดีที่ทําใหคนที่อยูไกลกันไดติดตอสื่อสารเสมือนวาอยูใกลกัน จึงเปนชองทางหนึ่ง
ที่ทํ าให สมาชิ กในครอบครั วที่ไม ได อยูดว ยกันไดสื่อสารกันมากขึ้น แมวาจะมีผลการวิจัยพบวา
เทคโนโลยีเหลานี้ไมมีผลกอใหเกิดการสื่อสารภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิก
ในครอบครัวยังคงใหความสําคัญกับการพูดคุยหรือการปฏิสัมพันธกันแบบเห็นหนากัน แตการ
สื่อสารผานเทคโนโลยีตาง ๆ เพียงชวยใหสมาชิกภายในครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดการ
ดูแลความปลอดภัยตอกันและเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตเทานั้น (นวลฉวี ประเสริฐสุข.
2558:743 อางอิงจาก ภัสรา พงษสุขเวชกุล. 2554)
2.6 การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกับเพื่อนกับการติดสมารทโฟน
จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกับเพื่อนไม
สงผลตอการติดสมารทโฟน แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ กับเพื่อนไมได
เกี่ยวของกับการที่นักศึกษาติดสมารทโฟน อาจเปนเพราะนักศึกษาสวนใหญหรือเกือบจะทุกคนมี
โทรศัพทแบบสมารทโฟนไวใชงานและดวยวัตถุประสงคของการใชงานที่หลากหลายรูปแบบตาม
คุณสมบัติของสมารทโฟนแตละรุน สามารถพกพาและใชงานสมารทโฟนไดทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการ
ที่นักศึกษาทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับเพื่อนไมวาจะเกี่ยวของกับเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆ ก็ไมไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชสมารทโฟนของนักศึกษาแตอยางใดจึงไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิไลลักษณ ทองคําบรรจง (2553) ที่พบวาพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไดรับอิทธิพลโดยตรง
จากกิ จกรรมเหมาะสมที่ทํ ารวมกับเพื่อนหรืองานวิจัยของพรทิพย รุ มนุม (2550)
ที่ พบวา
สภาพแวดล อมทางสั งคมเปนตัว แปรสําคัญอันดั บ แรกที่ทํ านายพฤติกรรมติดอินเทอรเ น็ต โดย
สภาพแวดลอมทางสังคมนี้รวมถึงสภาพแวดลอมจากเพื่อนที่กระตุนสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต
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ในสวนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงผลการวิจัย
พบวารูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวางกลุม
นักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงไมแตกตางกันหรือไมมีความความแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตไดและตัวแปรภายในสังเกตได และคาอิทธิพล
ระหวางตัวแปรภายนอกแฝงที่มีตอตัวแปรภายในแฝงไมแตกตางกัน แตมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรภายในสังเกตไดแตกตางกัน 1 เสน คือ คานิยมแบบวัตถุนิยมดานความสุขในชีวิตในกลุม
นักศึกษาหญิงมีคาสัมประสิทธิ์องคประกอบเทากับ .88 สูงกวากลุมนักศึกษาชายมีคาสัมประสิทธิ์
องคประกอบเทากับ .68สะทอนใหเห็นวารูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของการติดสมารทโฟนสามารถนํามาใชในการอธิบายไดทั้งกลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิง
สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาเชนงานวิจัยของดอรเส็นและคณะ (Deursen; et al. 2015: 415)
ที่ พบว าเพศไม มีผลต อการติ ดสมารทโฟนและงานวิ จัยเซเลฮานและนี กาฮ บาน (Salehan;
&
Negahban.2013) ที่พบวาเพศไมสงผลตอการติดสมารทโฟนของนักศึกษา ทั้งนี้กลุมนักศึกษาหญิงมี
คานิยมแบบวัตถุนิยมดานความสุขในชีวิตสูงกวานักศึกษาชาย สะทอนใหเห็นวาทรัพยสมบัติตางๆ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจและความสุขในชีวิตแกกลุมนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษา
ชาย จึงนํามาสูการแสวงหาความสุขใหแกตนเองโดยการไขวควาทรัพยสมบัติตางๆ มาครอบครอง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลลักษณ เสรีตระกูล (2553) ที่พบวานิสิตชายกับนิสิตหญิงมีคานิยมแบบ
วัตถุนิยมเรื่องความสุขในชีวิตแตกตางกัน โดยนิสิตหญิงมีคะแนนสูงกวานิสิตชายกลาวคือการมี
ทรัพยสินสิ่งของตางๆ จะทําใหชีวิตมีความสุข
นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุการติดสมารทโฟนระหวาง
กลุมนักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงแตกตางกัน โดยกลุมนักศึกษาหญิงมีคาเฉลี่ยตัวแปรการ
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส การสื่อสารภายในครอบครัว กิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน และการติด
สมารทโฟนสูงกวากลุมนักศึกษาชาย แตมีคาเฉลี่ยตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองและ
ความเหงาต่ํากวากลุมนักศึกษาชาย สะทอนใหเห็นวาผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกัน ลักษณะ
ของผูหญิงสวนใหญจะชางพูดชางคุยและมีอารมณออนไหวงายมีแนวโนมในการพึ่งพาหรือคลอย
ตามผูอื่นไดมากกวาผูชาย (Terman and Tyler. 1954) นอกจากนี้ยังมีความสนใจในกิจกรรมตางๆ
ไมเหมือนกัน จึ งทําให ผูหญิงได รับ การเลี้ยงดูแ บบเอาใจใสและมีการสื่อสารภายในครอบครัว ที่
มากกวาผูชาย รวมทั้งจะมีการอยูรวมกันเปนกลุมและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน นอกจากนี้ยังติด
สมารทโฟนมากกวาผูชายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทาคาโอะ ทาคาฮาชิ และคิทามูรา (Takao.;
Takahashi; & Kitamura. 2009: 501) ที่พบวานักศึกษาหญิงมีประสบการณในการติดสมารทโฟนมา
กขึ้นในขณะที่ผูชายมีอารมณมั่นคง หนักแนน มั่นใจตัวเอง กลาเสี่ยง ชอบความทาทาย (Terman; &
Tyler. 1954) จึงทําใหรับรูความสามารถของตนเองมากกวาผูหญิง และการที่ผูชายสามารถทําอะไร
ไดดวยตนเองจึงไมคอยพึ่งพาใครเลยทําใหขาดปฏิสัมพันธกับคนรอบขางและอยูตัวคนเดียวมากขึ้น
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จึ ง อาจมี ค วามเหงามากกว า ผู ห ญิ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ส แมน กั ท ท เ ฟรนด และลู รี
(Wiseman.; Guttfreund; & Lurie. 1995: 237) ที่ศึกษาความแตกตางทางเพศในความเหงาและ
ความซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตองการการใหคําปรึกษา พบวา นักศึกษาชายมีความ
เหงาสูงกวานักศึกษาหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
1.1 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ เชน กิจกรรมทางวิชาการ เพื่อให
นักศึกษาไดแสดงความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น โดยไมไปยึดติดกับวัตถุเพื่อใหตนเองมีความสุข รูสึกถึงความสําเร็จจากการ
ครอบครองวั ต ถุ หรื อ ใช วั ต ถุ เ ป น เครื่ อ งกํ า หนดแนวทางและพฤติก รรมการดํ า เนิ นชี วิต การจั ด
กิจกรรมที่สงเสริมสังคมและสันทนาการ เชน ชมรมคายอาสาพัฒนา ชมรมเกี่ยวกับดนตรีและกีฬา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาไดสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางเพื่อนนักศึกษาดวยกัน รวมทั้งมีกิจกรรมที่ชวยในการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ที่อาจจะขาดความพรอมในเรื่องของการปรับตัวในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุมสัมพันธ หรือกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ เพื่อเตรียมความ
พรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งดานจิตใจ อารมณและสังคม ทั้งยังเปนการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม
สรางความสนุกสนาน เรียนรูการทํางานเปนทีม เปนตน เมื่อนักศึกษามีความพรอมก็สามารถดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ไมรูสึกโดดเดี่ยวอางวางหรือมีปฏิสัมพันธในสังคมนอย สราง
สัมพันธภาพกับผูอื่นไดยากซึ่งจะนํามาสูความเหงาไดแลวเปนผลใหเกิดการติดสมารทโฟน
1.2 มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดศูนยใหคําปรึกษาปญหาขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อ
บริการใหคําปรึกษา โดยมีนักจิตวิทยาหรืออาจารยเปนผูใหคําปรึกษา นักศึกษาสามารถเขามา
ปรึกษาดวยตนเองหรือผานชองทางอื่น ๆ เชน ทางโทรศัพท ทางอีเมล ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับนักศึกษาที่มีความเครียดแตไมสามารถจัดการความเครียดดวยตนเองได เพราะอาจขาด
ความรูหรือประสบการณในดานนั้น เมื่อนักศึกษาสามารถจัดการความเครียดไดยอมสงผลในการ
เรื่องของการติดสมารทโฟนดวยเชนกัน
1.3 บิดามารดาหรือผูปกครองควรใหความรักความเอาใจใสตอนักศึกษา เปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเปนตัวของตัวเอง รับฟงเหตุผลและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการตัดสินในเรื่อง
ตางๆ ของครอบครัว มีการกําหนดขอบเขตพฤติกรรมและใหอิสระตามควรเพื่อใหนักศึกษาเชื่อฟง
และปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดาหรือผูปกครองกําหนดใหอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีการสื่อสารกัน
ภายในครอบครัวตลอดเวลา เพื่อใหนักศึกษารูสึกวาตนเองสามารถพูดคุยหรือปรึกษาปญหาตาง ๆ
กับ บิ ดามารดาไดต ลอดเวลา ซึ่ งจะช ว ยใหนักศึ กษาสามารถเผชิ ญกับ ปญหาและความเครียดที่
เกิดขึ้นในชีวิตไดเปนอยางดี
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรขยายการศึกษาดวยวิธีการทดลองกับตัวแปรคานิยมแบบวัตถุนิยม เพราะเปน
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการติดสมารทโฟนสูงสุด โดยการเปรียบเทียบคานิยมแบบวัตถุนิยม
ของนักศึกษากอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง และเปรียบเทียบคานิยมแบบวัตถุนิยมของ
นักศึกษาระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณและพฤติกรรมกับกลุมทดลอง ซึ่งแพทเตอรสัน (Patterson. 1973: 45) กลาววาการ
ใหคําปรึกษากลุมตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณและพฤติกรรมเนนการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อ
ขจัดปญหาทางอารมณและพฤติกรรมของบุคคลจะชวยใหบุคคลรักษารูปแบบของการคิดและการ
แสดงออกอยางมีเหตุผลในระยะยาว สอดคลองกับงานวิจัยของอติกานต เทพขวัญ กาญจนวัลย
และวัลลยา ธรรมอภิบาล (2557: 172) ที่พบวากลุมทดลองที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณและพฤติกรรมมีระดับคานิยมทางวัตถุนิยมลดลงกวากอนไดรับการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีระดับคานิยมทางวัตถุนิยมลดลงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งจากปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัวและ
ดานเพื่อน รวมถึงปจจัยภายในตัวบุคคลที่ชวยลดหรือบรรเทาการติดพฤติกรรมเพื่อจะไดอธิบายถึง
การติ ด สมาร ท โฟนของนั ก ศึ ก ษาได ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากตั ว แปรในแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุอธิบายความแปรปรวนของการติดสมารทโฟนไดในปริมาณนอยแสดงวายัง
มีตัวแปรอื่นที่สามารถนํามาใชในการอธิบายความแปรปรวนของการติดสมารทโฟนของนักศึกษาได
ในปริมาณที่มากขึ้น
2.3 ควรตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการติดสมารทโฟนซ้ํากอนนําไปใชในการวิจัย
เพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต อ งขององค ป ระกอบและข อ คํ า ถาม นอกจากนี้ ใ นการพั ฒ นาแบบวั ด อาจ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม เชน วิธี Know Group Technique
ระหวางกลุมที่มีการติดกับกลุมที่ใชปกติวัดดวยแบบวัดการติดสมารทโฟน แลวนําคามาเปรียบเทียบ
กัน หากแบบวัดมีความเที่ยงตรงตามโครงสราง ผลที่ไดคือกลุมที่มีการติดสมารทโฟนจะมีคะแนนสูง
กวากลุมที่ใชปกติ ซึ่งทําใหแบบวัดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแบบวัดนี้ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดของบราวน (Alavi; et al. 2012: 292-293 อางอิงจาก Brown. 1993; Walsh; White; &
Young. 2008: 79 อางอิงจาก Brown. 1997)และแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths. 2005: 191-197)ที่
กลาวถึงลักษณะการติดพฤติกรรมและการติดเทคโนโลยี ซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาแบบวัดใหขอคําถามสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาและนํามาใชในการ
วิจัยนี้เปนครั้งแรกกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ถึงแมคาตาง ๆ ผานเกณฑที่
นํามาใชในการพิจารณาคุณภาพของแบบวัดแลวก็ตามการพัฒนาแบบวัดการติดสมารทโฟนนี้จะยิ่ง
เพิ่มคุณภาพของแบบวัดใหมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น
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2.4 ควรนําผลการวิจัยไปขยายผลในการศึกษากับประชากรกลุมอื่น เพื่อไดทราบขอมูล
การติดสมารทโฟนของประชากรกลุมอื่นและคนหารูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุที่สามารถอธิบายการติดสมารทโฟนไดดีที่สุด เนื่องจากประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุ 18-24 ป ทั้งนี้ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559: ออนไลน)
ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ระหวางป 2555-2559 พบวากลุมอายุ 15-24 ป มีสัดสวนการใช
สมารทโฟนสูงสุดและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งการศึกษาอาจขยายผลไปในประชากร
กลุมอื่นใหมีความหลากหลายขึ้นและความครอบคลุมในทุกชวงอายุของผูใชสมารทโฟน
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เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุของการติดสมารทโฟนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร

เอกสารชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุของการติด
สมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบโครงสราง
ความสัมพันธดังกลาวระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
2.แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษา การใชสมารทโฟน
การรับรูความสามารถของตนเองการกํากับตนเองการจัดการความเครียดการเลี้ยงดู การสื่อสาร
กิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน ความเหงาความเครียด และคานิยมจํานวน 138 ขอใชเวลาในการตอบ
ประมาณ 15-20 นาที
3. กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครที่ใชสมารทโฟนจํานวน 1,000 คน
4. ขอรับรองวาคําตอบทั้งหมดจะเก็บเปนความลับและใชในการวิจัยโดยนํามาวิเคราะหใน
ภาพรวมเทานั้น จึงไมมีผลกระทบใดๆ ตอตัวผูตอบและหนวยงานของผูตอบ
5. ถานักศึกษายินดีเขารวมการวิจัยขอใหลงมือตอบแบบสอบถามหากนักศึกษาไมยินดีเขา
รวมการวิจัยใหสงแบบสอบถามคืนโดยที่ไมตองตอบ ซึ่งไมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแตอยางใด
6. การตอบแบบสอบถามหรือไมตอบแบบสอบถามนั้นจะเปนความลับเพราะไมสามารถระบุ
ตัวตนผูตอบแบบสอบถามได
7. หากมีขอสงสัยใดๆ สามารถสอบถามผูวิจัยไดที่ e-mail: natda2001@hotmail.com

เริ่มทําแบบสอบถาม
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ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ

 ชาย  หญิง

2. อายุ...........................ป
3. ชั้นป...........................
4. คณะ.............................................................................................................................................................
5. สมารทโฟนที่ใชยี่หอ..........................................................................ราคาประมาณ.................................
6. การใชงานสมารทโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ใชคุยโทรศัพท
 ดูหนัง
 ฟงเพลง
 ถายรูป
นาฬิกา
 เลนเกม
 ดูแผนที่/เสนทาง  เช็คอีเมล
คนหาขอมูลตางๆ ติดตามขาวสาร ขายสินคาออนไลน ซื้อสินคาออนไลน
 เลน social mediaเชน Facebook Line Instagram twitter
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................
7. นักศึกษาเคยพยายามควบคุมหรือหยุดการใชสมารทโฟนที่ใชอยางตอเนื่องครั้งละนานๆ หรือไม
 เคย
 ไมเคย
การใชสมารทโฟน
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
เลย จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. สมารทโฟนเปนของสําคัญอันดับตนๆ อยางหนึ่งในชีวิตที่ขาดไมได

1

2

3

4

5

6

2. ฉันอยากหยิบสมารทโฟนขึ้นมาเปดดูตลอดเวลา

1

2

3

4

5

6

3. ฉันรูสึกวามีอะไรขาดหายไปเมื่อไมไดใชสมารทโฟน

1

2

3

4

5

6

4. ฉันหยิบสมารทโฟนขึ้นมาสไลดหนาจอดูแมจะไมไดใชงานอะไรก็ตาม

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7. เวลาใชสมารทโฟน ฉันรูสึกเพลิดเพลินผอนคลาย

1

2

3

4

5

6

8. เมื่อฉันรูสึกแยๆ การใชสมารทโฟนทําใหฉันรูสึกดีขึ้นมาก

1

2

3

4

5

6

9. ฉันรูสึกสบายใจเวลาที่ใชสมารทโฟน

1

2

3

4

5

6

10. ไมมีอะไรที่จะทําใหฉันรูสึกดีมากกกวาการใชสมารทโฟน

1

2

3

4

5

6

5. ถาฉันถึงหองเรียนและใกลเวลาเรียน แลวรูตัววาลืมสมารทโฟน
อยางไรฉันก็ตองกลับไปเอาสมารทโฟนใหได แมวาจะตองขาดเรียน
ก็ตาม
6. ฉันเลนสมารทโฟนเมื่อไมรูจะทําอะไร
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การใชสมารทโฟน (ตอ)
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
เลย จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

16. ถาไมไดใชสมารทโฟน ฉันจะรูสึกหงุดหงิด

1

2

3

4

5

6

17. ฉันกังวลมากเวลาเห็นแบตในสมารทโฟนใกลหมด
18. ฉันรูสึกหงุดหงิดไมพอใจหากตองปดสมารทโฟนเวลาเขาเรียน

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

19. ฉันกระสับกระสาย กระวนกระวายเมื่อไมไดใชสมารทโฟน

1

2

3

4

5

6

20. เปนเรื่องยากที่สุดถาฉันตองปดการใชงานสมารทโฟน

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

29. ฉันกลับมาใชสมารทโฟนนานขึ้นหลังจากพยายามหยุดใชไป

1

2

3

4

5

6

30. ฉันเคยพยายามหยุดใชสมารทโฟนครั้งละนานๆ ได แตตอนนี้ฉัน
ก็กลับมาใชหนักเหมือนเดิม

1

2

3

4

5

6

11. ฉันใชสมารทโฟนจนไมไดทําสิ่งอื่นที่ควรจะทํา
12. ฉันใชสมารทโฟนไปเรื่อยๆ ไดทั้งวันจนกวาฉันจะพอใจ
13. ฉันเคยพยายามหยุดใชสมารทโฟนอยางตอเนื่องครั้งละนานๆ
แตก็ไมสําเร็จ
14.เวลาวางสวนใหญของฉันหมดไปกับการใชสมารทโฟนจนละเลย
การทํากิจกรรมอื่นๆ
15. ฉันคุมเวลาในการใชสมารทโฟนไมไดเลย

21. ฉันขัดแยงกับคนรอบขางเมื่อถูกเตือนถึงการใชสมารทโฟนที่
มากเกินไป
22. ฉันไมพอใจเมื่อถูกบนหรือถูกตําหนิเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน
ที่มากเกินไป
23. เวลาใครเตือนถึงการใชสมารทโฟน ฉันก็จะไมสนใจ
24. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อถูกบนถึงการใชสมารทโฟนที่มากเกินไป
25. ฉันไมชอบใจเวลามีใครมาขัดจังหวะตอนที่ฉันใชสมารทโฟนเพื่อ
ความบันเทิง
26. เมื่อไมไดใชสมารทโฟนนานๆ พอไดใชฉันก็จะใชสมารทโฟน
มากขึ้น
27. ฉันพยายามควบคุมการใชสมารทโฟนใหนอยลง แตสุดทาย
ก็เหมือนเดิมและกลับมาใชมากขึ้นกวาเดิม
28. ฉันพยายามลดการใชสมารทโฟนลง แตทําไมสําเร็จ
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การรับรูความสามารถของตนเอง
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. ฉันสามารถแกปญหายากๆ ไดเสมอ
2. ฉันสามารถจัดการกับสิ่งที่ตองการไดถึงแมผูอื่นจะไมเห็นดวย

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

3. ฉันสามารถทําสิ่งที่ฉันตองการไดเสมอ

1

2

3

4

5

6

4. ฉันสามารถเผชิญกับเหตุการณที่คาดไมถึงไดเปนอยางดี

1

2

3

4

5

6

5. ฉันแกไขเหตุการณที่คาดไมถึงไดเสมอ

1

2

3

4

5

6

6. ฉันสามารถแกปญหาสวนใหญได หากฉันใชความพยายาม

1

2

3

4

5

6

7. ฉันสามารถเผชิญปญหาโดยไมมีทาทีลุกลี้ลุกลน

1

2

3

4

5

6

8. เมื่อฉันเผชิญปญหา ฉันจะหาทางแกปญหาไวหลายๆ ทาง

1

2

3

4

5

6

9. เมื่อมีอุปสรรคฉันสามารถคิดวิธีการแกปญหาไดเสมอ

1

2

3

4

5

6

10. ฉันสามารถจัดการสิ่งตางๆ ไดเปนประจํา ไมวาสิ่งนั้นจะมาใน
รูปแบบไหน

1

2

3

4

5

6

การกํากับตนเอง
โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข

โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

ไมจริง
เลย

1. ฉันสามารถมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเปนระยะเวลานาน ถาจําเปน

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2. ถาฉันขาดสมาธิจากกิจกรรมที่ทําอยู ฉันก็ยังสามารถดึงสติกลับมา
ที่เดิมไดอยางรวดเร็ว
3. ถากิจกรรมที่ทําอยูสงผลใหฉันรูสึกตื่นเตนมาก ฉันยังสามารถทําใจ
ใหสงบแลวดําเนินกิจกรรมนั้นตอไปได
4. ถากิจกรรมนั้นตองมีทัศนคติเนนแกปญหา ฉันสามารถควบคุม
ความรูสึกได
5. เปนเรื่องยากที่ฉันจะยับยั้งความคิดที่ไมเกี่ยวของไปรบกวนเรื่องที่
ฉันตองการจะทําได
6. ฉันสามารถควบคุมความคิดของตนเองไมใหเสียสมาธิไปกับเรื่อง
อื่นๆ ที่เขามารบกวนได
7. ถาฉันกําลังกังวลอะไรบางอยาง ฉันไมสามารถมีสมาธิจดจอกับสิ่ง
ที่ทําตรงหนาได
8.หลังจากที่ถูกขัดจังหวะ ฉันไมมีปญหาที่จะกลับไปเริ่มตนตั้งสมาธิใน
การทํางานใหม

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด
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การกํากับตนเอง (ตอ)
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
9. บอยครั้งที่ฉันมีความคิดในงานมากมายจนยากที่จะรวบรวม
นํามาใชกับงานที่ทําอยูเฉพาะตรงหนาได
10. ฉันทุมเทใหกับเปาหมายและไมยอมใหสิ่งใดมาดึงความสนใจของ
ฉันออกไปได

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

การจัดการความเครียด
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
1. เมื่อมีสถานการณอะไรที่ทําใหฉันเครียด การจัดตารางเวลาใหมทํา
ใหฉันสามารถทําทุกอยางไดดีขึ้น
2. ฉันทบทวนวิธีแกปญหาลักษณะเดียวกันกับที่เคยแกไขมากอน

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3. ฉันวิเคราะหสถานการณที่กอใหเกิดปญหากอนลงมือปฏิบัติ

1

2

3

4

5

6

4. ฉันคิดวิธีแกปญหาหลายๆ รูปแบบ

1

2

3

4

5

6

การเลี้ยงดู
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. พอแมกระตุนใหฉันเลาปญหาตางๆ ของตัวฉันเอง

1

2

3

4

5

6

2. พอแมจะตอบรับตอความรูสึกหรือความตองการของฉัน

1

2

3

4

5

6

3. พอแมจะเขาใจและคอยปลอบโยนเวลาที่ฉันมีความทุกขใจ

1

2

3

4

5

6

4. พอแมชื่นชมเมื่อฉันทําสิ่งดีๆ

1

2

3

4

5

6

5. พอแมใหความอบอุนและมีเวลาใกลชิดกับฉันตลอด

1

2

3

4

5

6

6. พอแมบอกเหตุผลวาทําไมฉันตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
7. พอแมชวยใหฉันเขาใจถึงผลของการแสดงพฤติกรรมของตัวฉัน
โดยชักชวนใหพูดคุยเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทํานั้นๆ
8. พอแมจะอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมของฉัน

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

143
การเลี้ยงดู(ตอ)
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
9. พอแมเนนใหเห็นถึงเหตุผลของขอตกลง
10. พอแมจะอธิบายวาทานรูสึกอยางไรกับพฤติกรรมที่ดีและไมดี
ของฉัน
11. พอแมรับฟงความคิดเห็นของฉันและสงเสริมใหฉันแสดง
ความคิดเห็น
12. พอแมกระตุนใหฉันแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ แมจะไมเห็น
ดวยกับความคิดของทาน
13. พอแมอนุญาตใหฉันมีสวนรวมในการเสนอกฎเกณฑในครอบครัว
14. พ อ แม จ ะถามความต อ งการของฉั น ก อ นที่ จ ะให ฉั น ทํ า อะไร
บางอยาง
15. พอแมคํานึงถึงความชอบไมชอบของฉันในการวางแผนเรื่องตางๆ
ของครอบครัว

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

การสื่อสาร
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. สมาชิกภายในครอบครัวพอใจกับวิธีการสื่อสารที่มีตอกัน

1

2

3

4

5

6

2. สมาชิกภายในครอบครัวเปนผูฟงที่ดี

1

2

3

4

5

6

3. สมาชิกภายในครอบครัวมีความสุขที่ไดพูดคุยกัน

1

2

3

4

5

6

4.สมาชิกภายในครอบครัวสามารถถามไถถึงสิ่งที่แตละคนตองการ

1

2

3

4

5

6

5.สมาชิกภายในครอบครัวสามารถถกเถียงปญหากันไดอยางสงบ

1

2

3

4

5

6

6.สมาชิกภายในครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดและความเชื่อซึ่งกันและกัน

1

2

3

4

5

6

7. เมื่อสมาชิกถามคําถามในครอบครัวก็ไดรับคําตอบอยาตรงไปตรงมา

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

8. สมาชิกภายในครอบครัวพยายามทําความเขาใจถึงความรูสึกของ
สมาชิกแตละคน
9. เมื่อมีอารมณฉุนเฉียว สมาชิกภายในครอบครัวแทบจะไมพูดจาไมดี
ตอกัน
10. สมาชิกภายในครอบครัวแสดงความรูสึกที่แทจริงตอกัน
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กิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1. ฉันและเพื่อนๆ ถามเรื่องการเรียนวิชาตางๆ ในเทอมนี้กับรุนพี่

1

2

3

4

5

6

2. ฉันและเพื่อนๆ ชวยกันติวหนังสือสําหรับการสอบ

1

2

3

4

5

6

3. ฉันและเพื่อนๆ ปรึกษาปญหาในเรื่องเรียนกัน

1

2

3

4

5

6

4. ฉันและเพื่อนๆ ชวนกันไปอานหนังสือ

1

2

3

4

5

6

5. ฉันและเพื่อนๆ หางานอดิเรกที่มีประโยชนทํากัน

1

2

3

4

5

6

6. ฉันและเพื่อนๆ ชวนกันทํางานที่อาจารยมอบหมาย

1

2

3

4

5

6

7. ฉันและเพื่อนไปทํากิจกรรมอาสาสมัครดวยกัน

1

2

3

4

5

6

ความเหงา
โปรดอานขอความและประเมินวานักศึกษาคิดหรือรูสึก
ตามขอความตอไปนี้บอยแคไหน

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมเคย นานๆ
เลย
ครั้ง

บาง คอนขาง
บอย
ครั้ง บอย

บอย
มาก

1. ฉันรูสึกวาฉันไมมีเพื่อนเคียงขาง

1

2

3

4

5

6

2. ฉันรูสึกวาฉันไมรูจะหันหนาหาใคร

1

2

3

4

5

6

3. ฉันรูสึกวาฉันเขาสังคมไดงายและเปนมิตรกับผูอื่น

1

2

3

4

5

6

4. ฉันรูสึกเหมือนถูกทิ้งใหอยูคนเดียว

1

2

3

4

5

6

5. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวจากคนอื่น

1

2

3

4

5

6

6. ฉันรูสึกวาฉันสามารถหาเพื่อนเคียงขางไดในยามที่ตองการ

1

2

3

4

5

6

7. ฉันรูสึกไมมีความสุขกับการเปนคนที่ไมมีใครสนใจ

1

2

3

4

5

6

8. ฉันรูสึกไมมีใคร ทั้งๆ ที่มีคนมากมายอยูรอบตัวฉัน

1

2

3

4

5

6
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ความเครียด
โปรดอานขอความและประเมินวา ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา
นักศึกษาคิดหรือรูสึกตามขอความตอไปนี้บอยแคไหน

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมเคย นานๆ
เลย
ครั้ง

บาง คอนขาง
บอย
ครั้ง บอย

บอย
มาก

1. ไมสบายใจเพราะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด

1

2

3

4

5

6

2. ไมสามารถควบคุมเรื่องสําคัญๆ ในชีวิตได

1

2

3

4

5

6

3. กระสับกระสายและตึงเครียด

1

2

3

4

5

6

4. มั่ น ใจในความสามารถของตนเองที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ป ญ หาส ว นตั ว
ทั้งหลายได
5. สิ่งทั้งหลายเปนไปในทิศทางที่ฉันตองการ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6. ไมสามารถจัดการกับสิ่งตางๆ ทั้งที่เปนสิ่งที่ลวนเคยทํามาแลว

1

2

3

4

5

6

7. สามารถควบคุมสิ่งทั้งหลายที่มากวนใจได

1

2

3

4

5

6

8. ควบคุมสถานการณตางๆ ได

1

2

3

4

5

6

9. โกรธอันเนื่องมาจากสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม

1

2

3

4

5

6

10. ปญหาตางๆ ทับถมมากขึ้นจนฉันไมสามารถแกไขไดหมด

1

2

3

4

5

6

คานิยม
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
1. ฉันซื้อสิ่งของตามความจําเปนเทานั้น

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

2. ฉันพยายามใชชีวิตใหเรียบงาย ไมสนใจกับการไดครอบครองเปน
เจาของทรัพยสมบัติ
3. ทรัพยสมบัติที่ฉันเปนเจาของไมไดเปนสิ่งสําคัญสําหรับฉัน

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4. ฉันเพลิดเพลินกับการใชเงินซื้อของตางๆ ที่ไมไดนํามาใชประโยชน

1

2

3

4

5

6

5. การซื้อของทําใหฉันมีความสุขมาก

1

2

3

4

5

6

6. ฉันชอบใชชีวิตที่หรูหรา

1

2

3

4

5

6

7. ฉันใหความสําคัญกับวัตถุสิ่งของนอยกวาคนที่ฉันรูจัก

1

2

3

4

5

6

8. สิ่งที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอแลวและทําใหฉันมีความสุข

1

2

3

4

5

6

9. ชีวิตของฉันจะดีกวานี้ถาไดเปนเจาของในสิ่งที่ฉันยังไมมี
10. ไมมีอะไรจะสุขไปมากกวาการไดครอบครองสิ่งของที่ดีกวาเดิม

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6
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คานิยม
โปรดอานขอความและประเมินวาเปนจริงกับตัวนักศึกษา
มากนอยเพียงใด
11. ฉันจะมีความสุขมากกวานี้ถาฉันสามารถซื้อขาวของตางๆ ได
มากขึ้น
12. บางครั้งก็หงุดหงิดใจนิดหนอยที่ฉันไมสามารถซื้อสิ่งของที่
ตองการไดทั้งหมด
13. ฉันชื่นชมคนที่มีบาน รถ และเสื้อผาราคาแพง
14. ความสําเร็จในชีวิตที่สําคัญบางอยางมาจากการไดครอบครอง
ทรัพยสมบัติตางๆ ที่ไดมา
15. ฉันไมคอยใหความสําคัญกับทรัพยสมบัติที่เปนสัญลักษณแหง
ความสําเร็จ
16. ทรัพยสมบัติตางๆ ที่ฉันเปนเจาของแสดงใหเห็นวาฉันมีชีวิตที่ดี
มากเพียงใด
17. ฉันชอบที่จะครอบครองสิ่งที่ใครๆ ก็อยากเปนเจาของ
18. ฉันไมสนใจวาใครจะมีทรัพยสมบัติมากมาย

โดยขอใหทําเครื่องหมาย หรือ ที่ตัวเลข
ไมจริง
เลย

ไม คอนขาง คอนขาง
จริง
จริง ไมจริง จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ขอขอบคุณนักศึกษาที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้ขอใหนักศึกษาประสบความสําเร็จทั้ง
ดานการเรียนและทุกๆ ดานนะคะ
ผูวิจัยมีของทีร่ ะลึกมอบใหนักศึกษาทีต่ อบแบบถามดวยคะ
รับไดที่ผูแจกแบบสอบถามตอนสงคืนนะคะ
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทตี่ รวจคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทตี่ รวจคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
1. รองศาสตราจารย นพ.ชาญวิทย พรนภดล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารยดร.มานพ ชูนิล
คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. รองศาสตราจารยดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. รองศาสตราจารย วิมล เหมือนคิด
คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
5. รองศาสตราจารย ชวนีย พงศาพิชณ
คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนกนก วงศปนเพ็ชร
คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ บุญยะประพันธ
คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจคุณภาพเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
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ตาราง 12 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดการติดสมารทโฟน

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.568
.413
.414
.594
.600
.609
.615
.573
.582
.412
.552
.558
.480
.512
.333
.376
.376
.354
.423
.407
.489
.510
.479
.365
.525
.491
.595
.604
.629
.628
.723
.646
.654
.681
.664
.677
.795
.682
.695
.847
.681
.696
.766
.737
.736
.546
.523
.564
.682
.670
.668
.758
.748
.670
.700
.694
.530
.687
.670
.569
.693
.666
.353
.638
.612
.577
.642
.491
.548
.651
.654
.639
.668
.732
.741
.638
.719
.732
.545
.734
.741
.590
.709
.726
.942
.953
.947
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ตาราง 13 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.544
.570
.524
.251
.536
.520
.579
.753
.702
.798
.698
.646
.653
.566
.508
.744
.597
.578
.502
.566
.706
.660
.744
.704
.639
.887
.885
.797

ตาราง 14 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดการกํากับตนเอง

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.399
.416
.421
.524
.601
.243
.547
.571
.219
.572
.612
.030
.398
.458
.486
.528
.141
.376
.016
.372
.237
.421
.215
.500
.491
.527
.787
.784
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ตาราง 15 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดการจัดความเครียดแบบจัดการ
ปญหา

ขอ
1
2
3
4
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.273
.612
.621
.469
.704
.689
.472
.724
.633
.360
.678
.603
.843
.801

ตาราง 16 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.455
.417
.395
.482
.643
.661
.722
.549
.682
.619
.578
.709
.608
.680
.686
.748
.712
.509
.731
.594
.721
.708
.473
.681
.686
.550
.788
.731
.491
.694
.336
.701
.454
.721
.613
.735
.667
.874
.939
.866
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ตาราง 17 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดการสื่อสารภายในครอบครัว

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.726
.672
.743
.761
.720
.626
.768
.655
.794
.756
.621
.730
.725
.813
.807
.789
.512
.751
.597
.765
.756
.321
.376
.386
.586
.684
.657
.877
.922
.885

ตาราง 18 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อน

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.306
.424
.416
.493
.659
.609
.416
.634
.507
.704
.688
.337
.572
.535
.307
.592
.524
.289
.536
.651
.833
.775
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ตาราง 19 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดความเหงา

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.754
.683
.736
.745
.721
.452
.363
.809
.777
.859
.778
.773
.859
.212
.335
.676
.627
.681
.718
.732
.874
.813
.909

ตาราง 20 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดความเครียดในชีวติ

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.332
.519
.587
.594
.517
.632
.445
.516
.650
.158
.402
.527
.408
.414
.486
.452
.448
.337
.337
.448
.523
.511
.466
.525
.621
.702
.797
.812
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ตาราง 21 คาความเชื่อมั่น (-Coefficient) และคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
ที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดคานิยมแบบวัตถุนยิ ม

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
คา -Coefficient

คา Corrected Item-Total Correlation
ผานการวิเคราะห
ทดลองใช (n=60)
ใชจริง (n=986)
องคประกอบ
เชิงยืนยัน (n=986)
.199
.280
.404
.330
.168
.221
.478
.484
.525
.564
.432
.439
.701
.547
.608
.139
.316
.122
.205
.721
.615
.661
.485
.588
.630
.712
.618
.680
.400
.530
.391
.593
.616
.493
.592
.634
.216
.373
.467
.575
.618
.631
.635
.685
.155
.324
.821
.843
.882
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
เครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัยหลังปรับแบบจําลองการวัด
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการติดสมารทโฟน (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คา
น้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น คาความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝง
ที่สกัดได
0.84
0.53
0.85
0.59

การติดสมารทโฟน
องคประกอบ: การใหความสําคัญ
0.69
ขอ 1
0.68
0.46
ขอ 2
0.82
0.67
ขอ 3
0.81
0.65
ขอ 4
0.75
0.56
องคประกอบ: การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
0.50
0.79
0.56
ขอ 6
0.65
0.43
ขอ 7
0.84
0.70
ขอ 8
0.75
0.56
องคประกอบ: การสูญเสียการควบคุม
0.89
0.89
0.52
ขอ 11
0.77
0.59
ขอ 12
0.77
0.59
ขอ 13
0.75
0.57
ขอ 14
0.85
0.72
ขอ 15
0.79
0.62
องคประกอบ: การเลิกหรือหยุดใช
0.82
0.92
0.75
ขอ 16
0.82
0.67
ขอ 18
0.85
0.72
ขอ 19
0.92
0.85
ขอ 20
0.88
0.77
องคประกอบ: การขัดแยง
0.74
0.92
0.79
ขอ 21
0.91
0.83
ขอ 22
0.92
0.85
ขอ 23
0.83
0.69
องคประกอบ: การกลับคืนสูสภาพเดิม
0.90
0.93
0.72
ขอ 26
0.72
0.52
ขอ 27
0.88
0.78
ขอ 28
0.86
0.73
ขอ 29
0.88
0.77
ขอ 30
0.88
0.77
2
 = 1498.89, df = 244 (p =.00), RMSEA = 0.072, NNFI = 0.98, CFI = 0.98 ,SRMR = 0.058
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ภาพประกอบ 5 แบบจําลองการวัดตัวแปรการติดสมารทโฟนดวยวิธกี ารวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง
(n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.83

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.50

ขอ 1
0.63
0.40
ขอ 5
0.79
0.63
ขอ 6
0.61
0.37
ขอ 7
0.70
0.49
ขอ 10
0.79
0.62
2
 = 17.05, df = 5 (p =.0044), RMSEA = 0.049, NNFI = 0.99, CFI = 1.00 ,SRMR = 0.017

ภาพประกอบ 6 แบบจําลองการวัดตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองดวยวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการกํากับตนเอง (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.82

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.48

ขอ 1
0.74
0.55
ขอ 3
0.71
0.51
ขอ 4
0.76
0.58
ขอ 6
0.64
0.41
ขอ 10
0.59
0.35
2
 = 18.57, df = 5 (p =.00231), RMSEA = 0.052, NNFI = 0.99, CFI = 0.99 ,SRMR = 0.018

ภาพประกอบ 7 แบบจําลองการวัดตัวแปรการกํากับตนเองดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการจัดการความเครียดแบบจัดการ
ปญหา (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.85

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.64

ขอ 1
0.76
0.58
ขอ 2
0.87
0.75
ขอ 3
0.78
0.60
2
 = 100.69, df = 19 (p =.0000), RMSEA = 0.066, NNFI = 0.97, CFI = 0.99 ,SRMR = 0.041

ภาพประกอบ 8 แบบจําลองการวัดตัวแปรการจัดการความเครียดแบบการจัดการปญหาดวยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.81

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.46

ขอ 1
0.44
0.19
ขอ 4
0.72
0.51
ขอ 7
0.81
0.65
ขอ 9
0.82
0.65
ขอ 10
0.79
0.67
ขอ 11
0.82
0.62
ขอ 15
0.75
0.68
2
 = 88.40, df = 14 (p =.0000), RMSEA = 0.073, NNFI = 0.98, CFI = 0.99 ,SRMR = 0.022

ภาพประกอบ 9 แบบจําลองการวัดตัวแปรการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสื่อสารภายในครอบครัว (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.86

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.56

ขอ 2
0.81
0.65
ขอ 4
0.85
0.72
ขอ 5
0.81
0.66
ขอ 6
0.89
0.80
ขอ 8
0.83
0.69
ขอ 9
0.43
0.19
ขอ 10
0.73
0.53
2
 = 88.21, df = 14 (p =.0000), RMSEA = 0.073, NNFI = 0.99, CFI = 0.99 ,SRMR = 0.058

ภาพประกอบ10 แบบจํ า ลองการวั ด ตั ว แปรการสื่ อ สารภายในครอบครั ว ด ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพือ่ น
(n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.81

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.48

ขอ 1
0.50
0.25
ขอ 2
0.77
0.59
ขอ 4
0.86
0.73
ขอ 5
0.61
0.38
ขอ 6
0.65
0.42
2
 = 31.56, df = 5 (p =.0000), RMSEA = 0.073, NNFI = 0.97, CFI = 0.99 ,SRMR = 0.026

ภาพประกอบ 11 แบบจําลองการวัดตัวแปรกิจกรรมเหมาะสมที่ทํารวมกับเพื่อนดวยวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความเหงา (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.93

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.77

ขอ 1
0.82
0.67
ขอ 4
0.94
0.88
ขอ 5
0.94
0.89
ขอ 8
0.81
0.66
2
 = 1.93, df = 2 (p =.3819), RMSEA = 0.000, NNFI = 1.00, CFI = 1.00 ,SRMR = 0.0039

ภาพประกอบ 12 แบบจําลองการวัดตัวแปรความเหงาดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
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ตาราง 30 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการจัดการความเครียดในชีวติ
(n=986)
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง
0.80

คาความแปรปรวน
ที่สกัดได
0.50

ขอ 1
0.73
0.53
ขอ 2
0.77
0.60
ขอ 3
0.78
0.61
ขอ 9
0.52
0.27
2
 = 3.33, df = 2 (p =.189), RMSEA = 0.026, NNFI = 1.00, CFI = 1.00 ,SRMR = 0.0099

ภาพประกอบ 13 แบบจําลองการวัดตัวแปรความเครียดในชีวิตดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรคานิยมแบบวัตถุนิยม (n=986)
ตัวแปรสังเกต

คา
น้ําหนัก

R2

คาความเชื่อมั่น คาความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝง
ที่สกัดได
0.89
0.73
0.75
0.50

คานิยมแบบวัตถุนิยม
องคประกอบ: ความเปนศูนยกลางของชีวิต
0.77
ขอ 4
0.73
0.53
ขอ 5
0.59
0.35
ขอ 6
0.79
0.62
องคประกอบ: ความสุขในชีวิต
0.86
0.85
0.65
ขอ 9
0.82
0.67
ขอ 10
0.80
0.64
ขอ 11
0.80
0.64
องคประกอบ: ความสําเร็จในชีวิต
0.93
0.84
0.57
ขอ 13
0.72
0.52
ขอ 14
0.73
0.53
ขอ 16
0.76
0.57
ขอ 17
0.81
0.66
2
 = 189.29, df = 32 (p =.000), RMSEA = 0.071, NNFI = 0.98, CFI = 0.98 ,SRMR = 0.035

ภาพประกอบ14 แบบจําลองการวัดตัวแปรคานิยมแบบวัตถุนิยมดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน
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ภาคผนวก จ
เอกสารรับรองจริยธรรมโครงการวิจยั ที่ทําในมนุษย
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั
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