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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก ในจงัหวดัสงขลา 

และกาํหนดตวัแบบทางสถิติเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดังกล่าว โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ 

ประถมศึกษา 1-3 จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 94,966 คน 586 

โรงเรียน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ไดน้กัเรียนเป็นตวัอย่างจาํนวน 1,355 คน จาก 88 โรงเรียน การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยไดท้าํการวิเคราะห์ 

ไคกาํลงัสอง เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในเด็ก และกาํหนดตวัแบบการถดถอย

ลอจิสติกเพ่ือทาํนายโอกาสเกิดพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนในเด็ก พบว่า ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง และระดบัการอบรมเล้ียงดูบุตร

หลาน โดยเด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของพ่อและ/หรือแม่ มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนสูงกว่าเด็กท่ี

อยู่ในความดูแลของญาติ 2.104 เท่า เด็กท่ีอยู่กบัผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และ

ระดบัปวช./ปวส. มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนตํ่ากว่าเด็กท่ีอยูก่บัผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0.430 0.511 และ 0.857 เท่า ตามลาํดบั ส่วนเดก็ท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูในระดบันอ้ย ปานกลาง 

และมาก มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนสูงกว่าเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด 

2.209 4.645 และ 2.624 เท่า ตามลาํดบั  โดยตวัแบบสามารถทาํนายพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก ได้

ถูกตอ้ง 76.5 %  

 

คาํสําคญั: ปัจจัยเส่ียง  วิธีการอบรมเลีย้งดู  การวิเคราะห์ไคกาํลงัสอง  การถดถอยลอจิสติก 
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Abstract 

The aim of this research was to study factors and risk behaviors associated with smartphone use in children, 

Songkhla province, and to determine a statistical model of such relationship. The population of this study consisted of 

a total of 94,966 students in kindergarten level 1-3 and primary level 1-3 from 586 public and private schools in 

Songkhla province in the academic year 2020. The stratified samples included 1,355 students from 88 schools. Data 

collection was conducted through the questionnaire with an accuracy (IOC) of between 0.67 - 1.00. Chi-squared 

analysis was conducted to study factors correlated with smartphone usage behavior in children, and logistic regression 

subjects to predict the likelihood of risk behavior in children were conducted. It was found that risk factors affecting 

smartphone usage behavior in children included parents, parents’ educational levels, and parenting levels. Children in 

the care of the father and / or mother were 2.104 times more likely to have a higher risk of smartphone use than those 

in the care of a relative. Children in the care of parents with primary, secondary, and vocational education were 0.430, 

0.511, and 0.857 times, respectively, lower in risk behaviors than those with parents with undergraduate or higher 

education. Children raised through low, moderate and high parenting levels were 2.209, 4.645, and 2.624 times, 

respectively, more likely to have risk behaviors than those raised through highest parenting level. of The accuracy of 

this prediction model was 76.5%. 

 

Keywords: Risk factors, Parenting methods, Chi-squared analysis, Logistic regression  

 

1.  บทนํา 

ในยคุปัจจุบนัระบบการส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมาก ทาํใหส้มาร์ทโฟนเขา้

มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัจนกลายเป็นเร่ืองปกติ เดก็ในยคุ Gen Z (เกิดหลงัปี ค.ศ. 2000) จึงเขา้ถึงอุปกรณ์เหล่าน้ีได้

อยา่งสะดวกจากการเล่นสมาร์ทโฟนของพ่อแม่หรือของตนเอง ทั้งน้ี ในเด็กเล็ก ผูป้กครองหลายครอบครัวใชส้มาร์ท

โฟนในการเล้ียงเด็กในขณะท่ีตนเองตอ้งทาํงาน เพ่ือให้เด็กอยู่น่ิง ไม่รบกวนพ่อแม่ขณะทาํงาน ส่งผลต่อพฒันาการ

ทางดา้นร่างกายและจิตใจของเด็ก เด็กหลายคนติดสมาร์ทโฟน (ชนดัดา เพช็รประยรู, 2560) ใชเ้วลาเล่นสมาร์ทโฟน

ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายชัว่โมงต่อวนั จนกระทบกบัการเรียนและพฤติกรรมทางสังคมอีกดว้ย เหตุผลท่ีทาํให้เด็กเส่ียง

ต่อพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไม่ต่างจากเหตุผลของผูใ้หญ่ เม่ือเจออะไรใหม่ ๆ สนุกบนสมาร์ทโฟน สมองจะหลัง่

สารโดพามีน (Dopamine) หรือสารแห่งความสุข ทาํให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีเอง ทาํให้เด็กและผูใ้หญ่ เสพ

ติดกบัการใชส้มาร์ทโฟนเป็นอยา่งมาก และหากเดก็มีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนถูกปล่อยไวน้านอาจนาํไปสู่

การเกิดโรคไฮเปอร์เทียม มีอาการคลา้ยคนเป็นโรคไฮเปอร์ แต่ยงัไม่ถึงขั้นป่วย (ภทัรศยา เชาวรั์ศมีกุล, 2561) ทางท่ีดี

ควรแกไ้ขปัญหาตั้งแต่เน่ิน ๆ ส่ิงท่ีผูป้กครองควรทาํ คือ จาํกดัระยะเวลาเขา้ถึงอุปกรณ์ไฮเทคให้เหลือเพียง 30 นาที ไม่

เกิน 1 ชัว่โมงต่อวนั ส่วนเดก็ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 3 ขวบไม่ควรปล่อยไวก้บัหนา้จอมือถือเลย รวมถึงส่งเสริมใหเ้ด็กทาํกิจกรรม

อ่ืนนอกบา้น อยา่งไรกต็าม กมี็หลายปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้ดก็มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการใชส้มาร์ทโฟน  
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ทั้งน้ี ในประเทศไทยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้มาร์ทโฟนในเด็กยงัมีนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้

ศึกษาการใชส้มาร์ทโฟนและส่ือสังคมออนไลน์ในวยัรุ่น และยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมเส่ียงต่อการติด

สมาร์ทโฟนในเด็ก (3-9 ปี) อยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีผลกระทบจากการติดสมาร์ทโฟนเป็นอยา่งมากเพราะจะส่งผล

ต่อพฒันาการของเด็ก ผลการเรียนและพฤติกรรมทางสังคมต่อไป ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคมจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ของผูป้กครอง งานวิจัยน้ี จึงมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดสมาร์ทโฟนในเด็ก จังหวดัสงขลา เพ่ือสร้าง

สารสนเทศอนัเป็นตน้แบบการแกปั้ญหาการติดสมาร์ทโฟนในกลุ่มเดก็ต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใชส้มาร์ทโฟนในเดก็ จงัหวดัสงขลา 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในเดก็ จงัหวดัสงขลา 

3) เพ่ือกาํหนดตวัแบบทางสถิติในการศึกษาปัจจยัเส่ียงต่อพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในเดก็ จงัหวดัสงขลา 

 

3.  วธีิการดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง   

ประชากร คือ นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1-3 ในปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนรัฐบาล

และโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัสงขลา ทั้งหมด 94,966 คน ใน 586 โรงเรียน สาํหรับตวัอย่างไดใ้ชวิ้ธีการชกัตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) (เขมิกา อุระวงค,์ 2562)   แลว้ชกัตวัอยา่งแต่ละชั้นภูมิอยา่งเป็นอิสระกนั ดว้ยการ

สุ่มอยา่งง่ายไม่คืนท่ี จากการกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ตามหลกัการของ Cochran (1963)  จากสูตร 

𝑛𝑛 =
𝑛𝑛0

1 + 𝑛𝑛0
𝑁𝑁

 

โดยท่ี    𝑛𝑛0 =
𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄
2

𝑒𝑒2
∑ ( 𝑁𝑁ℎ

𝑁𝑁ℎ−1
)𝑤𝑤ℎ�̂�𝑝ℎ(1 − �̂�𝑝ℎ)𝐻𝐻

ℎ=1  

เม่ือ    𝑛𝑛 คือ จาํนวนนกัเรียนตวัอยา่ง 

𝑒𝑒  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากการประมาณค่าสัดส่วนการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก ใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา กาํหนด 𝑒𝑒 = 0.025 

และ 𝑍𝑍0.025 = 1.96 

 N คือ จาํนวนประชากรทั้งหมดของการศึกษา 

 𝑁𝑁ℎ   คือ จาํนวนประชากรในชั้นภูมิ ℎ 

 𝑤𝑤ℎ คือ สดัส่วนประชากรในชั้นภูมิ ℎ โดยท่ี 𝑤𝑤ℎ = 𝑁𝑁ℎ
𝑁𝑁

 

  �̂�𝑝ℎ     คือ ค่าประมาณสัดส่วนการใชส้มาร์ทโฟนของตวัอยา่งนกัเรียนในชั้นภูมิ ℎ (รวิภาส สุรัติ

ศกัด์ิ และ สถาพร พนัธางกรู, 2562) 

โดย �̂�𝑝1 = 0.71 คือ สดัส่วนประมาณการใชส้มาร์ทโฟนของนกัเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียนรัฐบาล 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

327 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

  �̂�𝑝2 = 0.66 คือ สัดส่วนประมาณการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนประถมศึกษา 1-3 

โรงเรียนรัฐบาล 

  �̂�𝑝3 = 0.71 คือ สัดส่วนประมาณการใชส้มาร์ทโฟนของนักเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียน

เอกชน 

  �̂�𝑝4 = 0.66 คือ สัดส่วนประมาณการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนประถมศึกษา 1-3 

โรงเรียนเอกชน 

ดงันั้น 𝑛𝑛0 = 1331.953  

และจะไดข้นาดตวัอย่าง (𝑛𝑛) 1,314 คน ผูวิ้จยัไดเ้ผื่อขอ้มูลสูญหาย 20% จึงไดข้นาดตวัอย่างเป็น 1,585 คน΅
สามารถจดัสรรขนาดตัวอย่างโดยจาํนวนตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 835 คน และจาํนวนตัวอย่างนักเรียน

โรงเรียนเอกชน 750 คน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีขอ้มูลสูญหายเกิดข้ึนในกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันั้น จึง

เหลือจาํนวนตวัอยา่งท่ีนาํมาวิเคราะห์ได ้1,355 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามสาํหรับผูป้กครองและเด็ก (เขมินธารากรณ์ บวัเพช็ร, 2558)  

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของนกัเรียน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพ่อ/แม่/ผูป้กครอง ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้

สมาร์ทโฟนของเด็กนกัเรียน (สินี กิตติชนม์วรกุล, 2558)  และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67 - 1.00 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามใน

ส่วนของวิธีการอบรมเล้ียงดู (ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และ ปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550)  และในส่วนของพฤติกรรมการใช้

สมาร์ทโฟนของเด็กนกัเรียน พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคท่ีระดบั 0.828 และ 0.921 ตามลาํดบั โดย

ผูวิ้จยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยประสานงานกบัโรงเรียน จาํนวน 88 โรงเรียน เพ่ือนาํแบบสอบถามไปให้ทาง

โรงเรียนกระจายแบบสอบถามใหผู้ป้กครองของนกัเรียนท่ีถูกสุ่มตวัอยา่ง และให้ทางโรงเรียนส่งแบบสอบถามท่ีตอบ

เสร็จส้ินแลว้คืนมายงัผูวิ้จยั โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็และรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 1 เดือน  

 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS  ไดแ้ก่1) วิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)  2) การวิเคราะห์ไคกาํลงัสอง (Chi-square analysis) และ 3) การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic 

regression analysis) 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน  
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

551 

804 

 

40.7 

59.3 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

อายุ 

    3-6 ปี 

    7-9 ปี 

 

537 

818 

 

39.6 

60.4 

ระดับช้ัน 

    อนุบาล 1 

    อนุบาล 2 

    อนุบาล 3 

    ประถมศึกษา 1 

    ประถมศึกษา 2 

    ประถมศึกษา 3 

 

144 

192 

174 

249 

297 

299 

 

10.6 

14.2 

12.8 

18.4 

21.9 

22.1 

ศาสนา 

    พุทธ 

    อิสลาม 

    คริสต ์

 

851 

501 

3 

 

62.8 

37.0 

0.2 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนในตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 804 คน (ร้อยละ 59.3) มีอายุอยู่

ในช่วง 7-9 ปี จาํนวน 818 คน (ร้อยละ 60.4) จะอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา 3 จาํนวน 299 คน (ร้อยละ22.1) และส่วน

ใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ จาํนวน 851 คน (ร้อยละ 62.8)  

2)  ข้อมลูท่ัวไปของผู้ปกครอง 

 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

ผู้ปกครอง 

     พอ่ และ/หรือ แม่ 

     ญาติ 

 

1253 

102 

 

92.5 

7.5 

สถานภาพครอบครัว 

     อยูก่บับิดา-มารดา 

     อยูก่บับิดา 

     อยูก่บัมารดา 

 

1109 

29 

131 

 

81.8 

2.1 

9.7 
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ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

     อยูก่บัญาติ 86 6.4 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

     ประถม 

     มธัยม 

     ปวช./ปวส. 

     ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 

165 

368 

276 

546 

 

12.2 

27.1 

20.4 

40.3 

อาชีพของผู้ปกครอง 

     ขา้ราชการ 

     พนกังานเอกชน 

     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

     ธุรกิจส่วนตวั 

     อาชีพอิสระ 

     รับจา้งทัว่ไป 

     เกษตรกร/ปศุสัตว ์

     ประมง 

     อ่ืน ๆ 

 

115 

198 

27 

222 

181 

350 

146 

23 

93 

 

8.5 

14.6 

2.0 

16.4 

13.3 

25.8 

10.8 

1.7 

6.9 

ระยะเวลาท่ีผู้ปกครองใช้เวลาในการทํางาน 

     ตํ่ากวา่ 3 ช.ม. / วนั 

     4-6 ช.ม. / วนั 

     7-9 ช.ม. / วนั 

     9 ช.ม.ข้ึนไป / วนั 

 

33 

260 

816 

246 

 

2.4 

19.2 

60.2 

18.2 

รายได้เฉลีย่ครัวเรือนในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (รวมทุกคนในครัวเรือน) (บาท/เดือน) 

     นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 

     5,001-10,000 บาท 

     10,001-15,000 บาท 

     15,001 บาทข้ึนไป 

 

56 

452 

286 

561 

 

4.1 

33.4 

21.1 

41.4 

ประเภทท่ีพกัอาศัย 

     เช่าพกั 

     อยูบ่า้นตนเอง 

     อ่ืน ๆ 

 

143 

1,169 

43 

 

10.6 

86.3 

3.2 

ระยะเวลาท่ีผู้ปกครองใช้ในการเล่นสมาร์ทโฟน 

     1-2 ช.ม. / วนั 

     3-4 ช.ม. / วนั 

     มากกวา่ 4 ช.ม. / วนั 

 

737 

417 

201 

 

54.4 

30.8 

14.8 
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บุตร/หลานของท่านมีสมาร์ทโฟนส่วนตัวหรือไม่ 

     มี 

     ไม่มี 

 

326 

1,029 

 

24.1 

75.9 

บุตร/หลานของท่านใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่ 

     ใช ้

     ไม่ใช ้

 

1,355 

0 

 

100 

0 

วธีิการอบรมเลีย้งดู 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบันอ้ย 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบัปานกลาง 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมาก 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด 

 

59 

243 

631 

422 

 

4.4 

17.9 

46.6 

31.1 

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน 

     เส่ียง 

     ไม่เส่ียง 

 

1,034 

321 

 

76.3 

23.7 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผูป้กครองของนกัเรียนในตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ พ่อและ/หรือแม่ จาํนวน 1,253 คน (ร้อย

ละ 92.5) สถานภาพครอบครัวจะอยู่กบับิดา-มารดา จาํนวน 1,109 คน (ร้อยละ 81.8)  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง

ส่วนใหญ่ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 546 คน (ร้อยละ 40.3) อาชีพของผูป้กครองส่วนใหญ่รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 

350 คน (ร้อยละ 25.8) ผูป้กครองส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทาํงาน 7-9 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 816 คน (ร้อยละ 60.2) 

รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนส่วนใหญ่ 15,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 561 คน (ร้อยละ 41.4 ) ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่บา้นตนเอง 

จาํนวน 1,169 คน (ร้อยละ 86.3) ระยะเวลาท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่ใช้ในการเล่นสมาร์ทโฟน คือ 1-2 ชั่วโมงต่อวนั 

จาํนวน 737 คน (ร้อยละ 54.4 ) ให้บุตรหลานใชส้มาร์ทโฟนทุกคน (100%) แต่ส่วนใหญ่มีการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน

ในระดบัมาก จาํนวน 631 คน (ร้อยละ 46.6) และพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัเส่ียงต่อการติด

สมาร์ทโฟน 1,034 คน (ร้อยละ 76.3)  

 

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเดก็และปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเดก็ 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ไคกาํลงัสองเพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน 

ของเดก็ 

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของเดก็ 
𝑥𝑥2 𝑝𝑝 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒 

ไม่เส่ียง เส่ียง 

ผู้ปกครอง 

     พอ่ และ/หรือ แม่ 

     ญาติ 

 

281 

40 

 

972 

62 

 

14.708 

 

0.000 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน 

ของเดก็ 

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของเดก็ 
𝑥𝑥2 𝑝𝑝 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒 

ไม่เส่ียง เส่ียง 

สถานภาพครอบครัว 

     อยูก่บับิดา-มารดา 

     อยูก่บับิดา 

     อยูก่บัมารดา 

     อยูก่บัญาติ 

 

250 

7 

31 

33 

 

859 

22 

100 

53 

 

11.065 

 

 

0.011 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

     ประถม 

     มธัยม 

     ปวช./ปวส. 

     ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 

52 

103 

55 

111 

 

113 

265 

221 

435 

 

14.923 

 

0.002 

อาชีพของผู้ปกครอง 

     ขา้ราชการ 

     พนกังานเอกชน 

     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

     ธุรกิจส่วนตวั 

     อาชีพอิสระ 

     รับจา้งทัว่ไป 

     เกษตรกร/ปศุสัตว ์

     ประมง 

     อ่ืน ๆ 

 

28 

32 

3 

55 

33 

102 

42 

5 

21 

 

87 

166 

24 

167 

148 

248 

104 

18 

72 

 

19.676 

 

0.012 

ระยะเวลาท่ีผู้ปกครองใช้ในการเล่นสมาร์ทโฟน 

     1-2 ช.ม. / วนั 

     3-4 ช.ม. / วนั 

     มากกวา่ 4 ช.ม. / วนั 

 

189 

78 

54 

 

548 

339 

147 

 

8.411 

 

0.015 

วธีิการอบรมเลีย้งดู 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบันอ้ย 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบัปานกลาง 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมาก 

     มีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด 

 

17 

33 

122 

149 

 

42 

210 

509 

273 

 

52.726 

 

0.000 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูป้กครอง สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง 

ระยะเวลาท่ีผูป้กครองใชใ้นการเล่นสมาร์ทโฟน และระดบัการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชส้มาร์ทโฟนของเด็กอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนระยะเวลาท่ีผูป้กครองใชใ้นการทาํงาน รายได้
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เฉล่ียครัวเรือนในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา และ ประเภทท่ีพกัอาศยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของ

เด็กอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ, 2559) โดยผูป้กครองท่ีเป็นพ่อและ/หรือแม่ มีลูกท่ี

อยู่ในระดบัเส่ียงในการเสพติดสมาร์ทโฟน จาํนวน 972 คน (ร้อยละ 71.7) ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือสูงกว่ามีลูกท่ีอยูใ่นระดบัเส่ียงในการเสพติดสมาร์ทโฟน จาํนวน 435 คน (ร้อยละ 32.1) และนกัเรียนท่ีมีระดบัการ

อบรมเล้ียงดูระดบัมากมีนกัเรียนตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเส่ียงในการเสพติดสมาร์ทโฟน จาํนวน 509 คน (ร้อยละ 37.6) 

 

4.3 การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกเพ่ือหาตัวแบบสาํหรับพยากรณ์พฤติกรรมเส่ียงในการใช้สมาร์ทโฟน ของ

นักเรียน 

จากการนาํขอ้มูลพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของนกัเรียนในจงัหวดัสงขลามาวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก 

โดยไดน้าํปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของเดก็มาวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก สามารถ

เขียนตวัแบบ ไดด้งัน้ี 

𝜋𝜋� =
exp (0.135 + 0.744𝑔𝑔1 − 0.845𝑒𝑒1 − 0.671𝑒𝑒2 − 0.154𝑒𝑒3 + 0.792𝑐𝑐1 + 1.536𝑐𝑐2 + 0.965𝑐𝑐3)

1 + exp(0.135 + 0.744𝑔𝑔1 − 0.845𝑒𝑒1 − 0.671𝑒𝑒2 − 0.154𝑒𝑒3 + 0.792𝑐𝑐1 + 1.536𝑐𝑐2 + 0.965𝑐𝑐3)
 

 

เม่ือ 𝜋𝜋�  คือ ความน่าจะเป็นท่ีเดก็นกัเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟน 

โดยท่ี   𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3,𝛽𝛽4,𝛽𝛽5,𝛽𝛽6,𝛽𝛽7   คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอยซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ของตวัแบบ 

 𝑔𝑔1  คือ  ผูป้กครองท่ีเป็นพอ่ และ/หรือ แม่ 

 𝑒𝑒1  คือ  การศึกษาของผูป้กครองระดบัประถมศึกษา 

 𝑒𝑒2  คือ  การศึกษาของผูป้กครองระดบัมธัยมศึกษา 

 𝑒𝑒3  คือ  การศึกษาของผูป้กครองระดบัปวช./ปวส. 

 𝑐𝑐1  คือ  การอบรมเล้ียงดูบุตรหลานในระดบันอ้ย 

 𝑐𝑐2  คือ  การอบรมเล้ียงดูบุตรหลานในระดบัปานกลาง 

 𝑐𝑐3  คือ  การอบรมเล้ียงดูบุตรหลานในระดบัมาก 

 

ในการสร้างตวัแบบถดถอยลอจิสติกเพ่ือทาํนายโอกาสท่ีเด็กมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟน พบว่า 

ผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง และ ระดบัการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน เป็นปัจจยัท่ีสามารถทาํนายโอกาสท่ี

เด็กมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟน และไดต้รวจสอบขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้โดยตรวจสอบค่า VIF ว่าตวัแปร

ทาํนายท่ีอยูใ่นตวัแบบนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนัหรือไม่  ซ่ึงพบว่า ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั หรือไม่เกิด

ปัญหา Multicolinearity   เม่ือทาํการทดสอบ Goodness-of-Fit Test พบว่า ตวัแบบถดถอยลอจิสติกมีความเหมาะสมกบั

ขอ้มูลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยรายละเอียดค่าประมาณพารามิเตอร์ของตวัแบบแสดงไดด้งัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ค่าประมาณพารามิเตอร์จากการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกจากตวัแบบ 

ตัวแปร 𝜷𝜷� 𝒑𝒑 − 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 Odds ratio Exp(𝜷𝜷�) 

ผูป้กครอง (ท่ีดูแลเดก็นกัเรียน) (g) 

     พอ่ และ/หรือ แม่ 

     ญาติ 

 

0.744 

(กลุ่มอา้งอิง) 

 

0.001 

0.000 

 

2.104 

- 

ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง (e) 

     ประถม 

     มธัยม 

     ปวช./ปวส. 

     ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 

-0.845 

-0.671 

-0.154 

(กลุ่มอา้งอิง) 

 

0.000 

0.000 

0.422 

0.000 

 

0.430 

0.511 

0.857 

- 

ระดบัการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน (c) 

     มีวิธีการอบรมเล้ียงดูในระดบันอ้ย 

     มีวิธีการอบรมเล้ียงดูในระดบัปานกลาง 

     มีวิธีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมาก 

     มีวิธีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด 

 

0.792 

1.536 

0.965 

(กลุ่มอา้งอิง) 

 

0.015 

0.000 

0.000 

0.000 

 

2.209 

4.645 

2.624 

- 

Constant 0.135 0.600 1.144 

หมายเหตุ : กลุ่มท่ีใชใ้นการอา้งอิง คือ ผูป้กครอง (ญาติ), ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง (ปริญญาตรีหรือสูงกวา่) และ ระดบัการอบรมเล้ียง

ดูบุตรหลาน (วิธีการอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด) 

 

เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนในเด็ก พบวา่ เดก็ท่ีอยูใ่นความดูแลของพอ่และ/หรือแม่ 

มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนสูงกว่าอยูใ่นความดูแลของญาติ โดยมีค่าอตัราส่วนออดส์เท่ากบั 

2.104 เดก็นกัเรียนท่ีอยูก่บัผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัปวช./ปวส. มีโอกาส

ท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนตํ่ากว่าเด็กนกัเรียนท่ีอยูก่บัผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูง

กว่า โดยมีค่าอตัราส่วนออดส์เท่ากบั 0.430 0.511 และ 0.857 ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะผูป้กครองท่ีเป็นพ่อและ/

หรือแม่ และมีการศึกษาในระดบัสูง มกัจะตอ้งใชเ้วลาในการทาํงานมาก จึงไม่มีเวลาดูแลบุตรมากนกั ส่วนเด็กท่ีถูก

อบรมเล้ียงดูในระดบันอ้ย ระดบัปานกลาง และระดบัมาก มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนสูงกว่า

เดก็นกัเรียนท่ีถูกอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าอตัราส่วนออดส์เท่ากบั 2.209 4.645 และ 2.624 ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มของตวัแบบการถดถอยลอจิสติก 

Observed 

Predicted 

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน 
Percentage Correct 

ไม่เส่ียง เส่ียง 

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน 

ของเดก็นกัเรียน 

ไม่เส่ียง 11 310 3.4 

เส่ียง 8 1026 99.2 

Overall Percentage 76.5 
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จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มของตวัแบบ พบวา่ ตวัแบบสามารถทาํนายพฤติกรรมเส่ียงในการ

ใชส้มาร์ทโฟนถูกตอ้ง 99.2 % หรือ 1,026 คน จาก 1,034 คน      และสามารถทาํนายพฤติกรรมไม่เส่ียงในการใช้

สมาร์ทโฟนถูกตอ้ง 3.4 % หรือ 11 จาก 321 คน โดยภาพรวมแลว้ตวัแบบสามารถทาํนายไดถู้กตอ้ง 76.5 % 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก และวิเคราะห์ไค

กาํลงัสองเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก (วรพร เอกมนสั, 2558)  ซ่ึงพบว่า 

ผูป้กครอง สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง ระยะเวลาท่ีผูป้กครองใชใ้นการ

เล่นสมาร์ทโฟน และระดับการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนอย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จากการนาํขอ้มูลพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของนกัเรียนในจงัหวดัสงขลามาวิเคราะห์การถดถอย

ลอจิสติก โดยไดน้าํปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของเด็กมาวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก

เพ่ือทาํนายโอกาสเกิดพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก พบว่า เด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของพ่อและ/หรือแม่ มี

โอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใช้สมาร์ทโฟนสูงกว่าเด็กท่ีอยู่ในความดูแลของญาติ 2.104 เท่า เด็กท่ีอยู่กับ

ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัปวช./ปวส. มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงใน

การใชส้มาร์ทโฟนตํ่ากว่าเด็กท่ีอยูก่บัผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0.430 0.511 และ 0.857 เท่า 

ตามลาํดบั ส่วนเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูในระดบันอ้ย ปานกลาง และมาก มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการใช้

สมาร์ทโฟนสูงกว่าเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูในระดบัมากท่ีสุด 2.209 4.645 และ 2.624 เท่า ตามลาํดบั  โดยตวัแบบ

สามารถทาํนายพฤติกรรมเส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟนของเด็ก ไดถู้กตอ้ง 76.5 % ส่วนขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัใน

คร้ังต่อ ๆ ไป ควรมีการตั้งคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของเด็กหลาย ๆ ขอ้เพ่ือสะทอ้นพฤติกรรมของเด็กว่าเส่ียงหรือไม่

เส่ียงในการใชส้มาร์ทโฟน เช่น จาํนวนชัว่โมงในการเล่นต่อวนัของเด็ก กิจกรรมยามว่างของเด็ก เป็นตน้ มากกว่าการ

ให้ผูป้กครองตอบเอง น่าจะช่วยให้วิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงของเด็กได้จริง และลดความลาํเอียงในคาํตอบจาก

ผูป้กครอง 
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