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บทคัดยอ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ในสมารท โฟนนั้นเติบโตตลอดเวลา เพื่อ ตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชง าน แมวาสมารทโฟนจะมีประโยชนในเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผู ใชง านเป น หลั ก ก็ตาม แตก ารใช งานที่ มากเกิน ไปจนถึ งขั้นเสพติด จะส ง ผลกระทบต อการดํารง
ชีวิตประจําวันได งานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาปจจัย ไดแก การแสดงออกถึงตัวตน อิทธิพลทางสังคม
อัตราการใชงาน ความหลากหลายในการใชงาน ความพึงพอใจตนเอง และผลกระทบตอการเสพติด
สมารทโฟน ไดแก ประสิทธิภาพการทํางาน โรคกลัวไมมีสมารทโฟนใช และความขัดแยงกับผูอื่น ตาม
ทฤษฏีการเสพติดอยางสมเหตุสมผล และทฤษฏีการแพรกระจายของการใชงานมาประยุกตใช
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนที่พัฒนาจาก
งานวิจัยในอดีตจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน ซึ่งผลการวิจัยแสดงให เห็นวา การแสดงออกถึง
ตัวตน อิทธิพลทางสังคม อัตราการใชงาน ความหลากหลายในการใชงาน ความพึงพอใจตนเอง สงผล
ทางบวกตอการเสพติดสมาร ทโฟน และการเสพติดสมารทโฟนสงผลทางลบตอประสิ ทธิภาพการ
ทํางานและสงผลทางบวกตอโรคกลัวไมมีสมารทโฟนใช ความขัดแยงกับผูอื่น ทําใหผูใชสมารทโฟน
ทราบถึงปจจัยและผลกระทบตางๆเหลานี้ อีกทั้งองคกรหรือบุคคลใกลชิดควรตระหนักถึง ปจจัยและ
ผลกระทบตางๆเหลานี้
คําสําคัญ: การเสพติดสมารทโฟน, การเสพติดโทรศัพทมือถือ, โรคกลัวไมมีสมารทโฟนใช, ปญหาการ
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ABSTRACT
Technology in smartphone has growing all the time to response the
needs of users. Although smart phones have many benefits in convenience to users,
the over use of smartphone till addicted to smartphone will affect their daily life.
This research aims to study the factors of smartphone addiction – which are SelfExpression, Social Influence, Usage rate, Variety of use and Self-Gratifications, and the
effects of smartphone addiction– on Job Performance, Nomophobia and Conflict
with others (according to the concept of Use-Diffusion Theory and The Theory of
Rational Addiction.
This research conducts quantitative research. The data was collected via
an online questionnaire from a sample of 300 people. The findings of research
revealed that Self-Expression, Social Influence, Usage rate, Variety of use, SelfGratifications influence on smartphone addiction. Smartphone addiction effects on
Job Performance, Nomophobia and Conflict with others. Smart phone users should
realize on these factors and their effects, while organization or surrounding people
should also be aware of these factors and their effects.
Keywords: smartphone addiction, mobile phone addiction, nomophobia, problem
use mobile phone

