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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการติดเฟซบุ๊กและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับความภาค
ภูมิใจในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง โดยกระจายแบบสอบถามตามโรงเรียน
มัธยมสังกัดต่างๆ 6 แห่งทัว่ กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล, แบบสอบถาม
การใช้เฟซบุก๊ , แบบสอบถามการติดเฟซบุก๊ ของ Bergen ฉบับภาษาไทย (Thai-BFAS) และแบบ
วัดความภาคภูมิใจในตนเองของ Rosenberg ฉบับปรับปรุง (Revised Thai RSES) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย สถิติ chi-square และ logistic regression analysis
ผลการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 326 ราย ติดเฟซบุ๊กร้อยละ 10.4 มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต�ำ่ ร้อยละ 21.5 ระดับปานกลางร้อยละ 65.6 และระดับสูงร้อยละ 12.9 โดยพบว่ากลุม่ ทีม่ ี
ความภาคภูมใิ จในตนเองต�ำ่ ติดเฟซบุก๊ มากกว่าระดับปานกลางและระดับสูง ตามล�ำดับ นอกจากนี้
พบปัจจัยสัมพันธ์กับการติดเฟซบุ๊กได้แก่ เพศ แผนการเรียน ความสัมพันธ์กับมารดา ระยะ
เวลาที่เป็นสมาชิก จ�ำนวนเพื่อน การเพิ่มคนรัก การเพิ่มเพื่อนของเพื่อนที่รู้จัก การเพิ่มเพื่อนที่
ไม่รู้จัก การเช็คอิน การสนทนาในกลุ่ม การติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน การโพสต์หรือแท็กรูป
การแสดงความคิดเห็น และการโพสต์หรือแท็กวิดีโอ โดยพบว่าความถี่ในการใช้งาน ความถี่ใน
การเซลฟี่ ความถีใ่ นการอัปเดตสถานะ และเกรดเฉลีย่ เป็นปัจจัยเสีย่ งทีเ่ พิม่ อัตราการติดเฟซบุก๊
สรุป นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีภาวะการติดเฟซบุก๊ ร้อยละ 10.4 ซึง่ สัมพันธ์กบั ความภาค
ภูมิใจในตนเองต�่ำ จึงควรส่งเสริมวัยรุ่นให้มีความภาคภูมิใจในตนเองเพื่อป้องกันและลดอัตรา
ภาวะการติดเฟซบุ๊ก
ค�ำส�ำคัญ การติดเฟซบุ๊กความภาคภูมิใจในตนเอง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Corresponding author: ขวัญข้าว พลเพชร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2559; 61(3): 217-230
J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 61 No. 3 July - September 2016

217

ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

ขวัญข้าว พลเพชร และคณะ

ABSTRACT
Objectives : To determine Facebook addiction behaviors and its relationship with
self-esteem among high school students in Bangkok.
Method : This cross-sectional descriptive study was conducted in 6 high schools based
on educational service area in Bangkok. The research instruments consisted of the
questionnaires regarding demographic characteristics and the patterns of Facebook
usage, the Thai version of Bergen Facebook Addiction Scale (Thai-BFAS) and the revised
version of Thai Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). The data was analyzed by using
percentage, mean, chi-square and multiple logistic regression analysis.
Results : Among the 326 participants, 10.4% were addicted to Facebook. Most of
them had middle level of self-esteem (65.6%). Others had low level of self-esteem
(21.5%) and high level of self-esteem (12.9%). The participants who had the low level of
self-esteem were addicted to Facebook more than others, who had high or middle level
of self-esteem. There were statistically significant associated factors with Facebook
addiction, which were gender, education program, relationship with mother, Facebook
usage experience, number of friends, adding partner, adding mutual friends, adding
stranger, checking in, chatting, following friends, posting or tagging photo, posting or
tagging video and commenting. Moreover, the risk factors of Facebook addiction were
the frequency of usage, the frequency of selfie, the frequency of updating status and
the average of GPA.
Conclusion : Facebook addiction in high school students was found 10.4% and
associated with low self-esteem. Therefore, raising self-esteem should be considered for
the mental health promotion in order to reduce the Facebook addiction in adolescents.
Keywords : Facebook addiction, self-esteem, high school students
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บทน�ำ

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ผู ้ นิ ย มใช้ เ ฟซบุ ๊ ก เป็ น
จ�ำนวนมาก โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราผู้ใช้งาน
เฟซบุก๊ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.6 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา โดย
มีผู้ใช้งานทั้งหมด 35 ล้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 51 ของ
ประชากรทั้งประเทศไทยหรือมากเป็นอันดับ 9 ของโลก
และเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน1
ทว่าท่ามกลางกระแสความนิยมดังกล่าวกลับ
เกิ ด พฤติ ก รรมการติ ด เฟซบุ ๊ ก ซึ่ ง จากการศึ ก ษาใน
ต่างประเทศหลายชิน้ บ่งชีว้ า่ ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้เฟซบุก๊
หลายด้าน อาทิเช่น ผลกระทบต่อสุขภาพจิต2 ผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ในชีวิตจริง3ผลกระทบต่อหน้าที่ใน
ชีวิตประจ�ำวัน4,5 รวมทั้งพบความสัมพันธ์กับความภาค
ภูมิใจในตนเองต�่ำ6-8 ส�ำหรับประเทศไทย พบความชุก
การติดเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ประเทศไทยร้อยละ 41.89 และพบว่าการติดเฟซบุ๊ก
สัมพันธ์สุขภาพจิตที่ผิดปกติ10 ทั้งยังพบความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้เฟซบุ๊กกับสุขภาพจิตของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย11,12 ประสิทธิภาพทางการเรียน ความ
สัมพันธ์ในชีวิตจริง และปัญหาสุขภาพทางกาย13,14
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มี
ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับความ
ภาคภูมิใจในตนเอง แม้พบการศึกษาในต่างประเทศว่า
การติดเฟซบุ๊กสัมพันธ์กับการลดระดับความภาคภูมิใจ
ในตนเองและผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่ติดเฟซบุ๊ก6-8 โดยพบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีระดับ
ความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำ คือผู้ที่ชอบเปรียบเทียบ
ตัวเองกับผู้อื่น15 และใช้เครือข่ายสังคมเพื่อชดเชยการ
สร้างปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นทีม่ เี พียงเล็กน้อยบนโลกความ
เป็นจริง4 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประเด็นดังกล่าวในกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ช่วงอายุ 15 -24 ปี ที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
และใช้ระยะเวลายาวนานสูงสุดบนโลกออนไลน์16 โดย
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดเฟซบุ๊ก
และความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับความภาค
ภูมิใจในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ พัฒนาองค์ความรูท้ างสุขภาพ
จิตให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารในปัจจุบันรวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง
แนวทางการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิธีการศึกษา

เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา ณ ช่ ว งเวลาใด
เวลาหนึ่ ง (cross-sectional descriptive study)
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทั้ ง
เพศชายและหญิง จ�ำนวน 326 ราย ที่ใช้เฟซบุ๊ก โดย
สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage sampling)
ในโรงเรียน 6 แห่งกระจายตามพื้นที่การศึกษากลุ่ม
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่ม
กรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงเทพใต้
กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มกรุงธนเหนือ โรงเรียนละ 1 แห่ง
รวมทั้งแบ่งตามสังกัดการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 2 แห่ง โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 2 แห่ง โรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 1 แห่งจากนั้นแบ่ง
กลุ่มประชากรที่ศึกษาตามระดับชั้นเรียน 3 ช่วงชั้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6) โดยสุ่มเก็บข้อมูลระดับ
ชั้นละ 1 ห้องเรียน ต่อ 1 โรงเรียน (3 ห้องเรียนต่อ
1 โรงเรียน) ตามเกณฑ์การคัดเข้าการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่
สามารถอ่านแบบสอบถามและเข้าใจข้อค�ำถามทุกข้อ
ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
โดยชอบธรรม โดยมีการลงนามในหนังสือแสดงความ
ยิ น ยอม และผู ้ ที่ สมั ครสมาชิ กและใช้ บริ การ www.
facebook.com เก็ บข้ อมู ลตั้ ง แต่ เ ดื อนพฤศจิ กายน
พ.ศ. 2558 ถึ ง เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2559 และ
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ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IRB
No.222/58)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบ
ด้วย 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการใช้เฟซบุ๊ก ส่วนที่ 3
แบบสอบถามการติดเฟซบุ๊กของ Bergen ฉบับภาษา
ไทย (Thai-BFAS) ซึ่งประกอบด้วยข้อค�ำถาม 6 ข้อ
ใช้วัดการติดเฟซบุ๊กในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีคะแนนรวม
ตั้งแต่ 0-24 คะแนน แปลผลจากค�ำตอบที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไปอย่างน้อย 4 ข้อ ถือว่าติดเฟซบุ๊ก
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.917
ส่ ว นที่ 4 แบบวั ด ความภาคภู มิ ใ จในตนเองของ
Rosenberg ฉบับปรับปรุง (Revised Thai RSES)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 10 ข้อ ซึ่งมีการกลับค่าคะแนน
5 ข้อเป็นข้อความเชิงบวก และอีก 5 ข้อเป็นข้อความ
เชิงลบ คะแนนรวมมีตงั้ แต่ 10-40 คะแนนโดยคะแนนที่
มาก หมายถึง การมีระดับความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตนเอง
ที่สูงซึ่งผู้วิจัยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ แบ่ง
ตามค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา (28.8 ± 3.18)ได้แก่ ระดับสูง (มากกว่า
32 คะแนนขึ้นไป) ระดับปานกลาง (26 - 32 คะแนน)
และระดับต�่ำ (น้อยกว่า 26 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.8618
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS
version 17.0 น�ำเสนอสถิตเิ ชิงพรรณนาแสดงค่าความถี่
และค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายลักษณะการติดเฟซบุ๊ก และใช้
สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่chi-square เพือ่ หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดเฟซบุก๊ และ logistic
regressionเพื่อหาปัจจัยท�ำนายการติดเฟซบุ๊ก
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จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 326 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.8) อายุ 17 ปี (ร้อยละ 40.2)
เรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
(ร้อยละ 53.1) ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ร้ อ ยละ 42.3) แผนการเรี ย นวิ ท ย์ - คณิ ต (ร้ อ ยละ
39.6) มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ร้อยละ 39.6)
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับทั้งมารดาและ
บิดาส่วนใหญ่อยูด่ ว้ ยกันอย่างราบรืน่ (ร้อยละ 70.2 และ
68.7 ตามล�ำดับ) ส่วนใหญ่มีเพื่อนสนิท (ร้อยละ 56.4)
และเป็นคนเปิดเผย (ร้อยละ 68.1)
ส�ำหรับข้อมูลการใช้เฟซบุ๊กพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่สมัครใช้เฟซบุก๊ 4 - 5 ปี (ร้อยละ 39.9) ใช้เวลา
เล่นต่อวันน้อยกว่า 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 28.8) โดยเล่น
เป็นบางเวลาช่วงนอกเวลาเรียน (ร้อยละ 47.5) มีเพื่อน
มากกว่า 1,000 ราย ขึ้นไป (ร้อยละ 47.5) โดยบุคคล
ที่เพิ่มเป็นเพื่อนมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ เพื่อนที่รู้จัก
ในชีวิตจริง พี่หรือน้อง และเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักใน
ชีวิตจริง (ร้อยละ 86.8 ร้อยละ 68.7 และ ร้อยละ 66.3
ตามล� ำ ดั บ ) การโพสต์ รู ป ตั ว เองลงเฟซบุ ๊ ก (เซลฟี ่ )
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 รูปใน 1 เดือน (ร้อยละ 78.2)
โดยให้เหตุผลที่ใช้เฟซบุ๊กเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม (ร้อยละ 77.3) นอกจากนี้ กิจกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างท�ำบ่อยครั้งมากที่สุด 5 อันดับได้แก่ การกด
ถู ก ใจ (ร้ อ ยละ 54.6) การสนทนาหรื อ ส่ ง ข้ อ ความ
(ร้อยละ 54) การกดถูกใจเพจที่สนใจ (ร้อยละ 38)
การติดตามข่าวสารหรือข้อมูลจากเพจต่างๆ (ร้อยละ
33.4) และการติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลที่
สนใจหรือคนมีชื่อเสียง (ร้อยละ 23.3) ทั้งนี้กิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยท�ำ 5 อันดับได้แก่ การสร้างเพจ
หรือคอยดูแลเพจ (ร้อยละ 73.3) การเล่นเกมบนเฟซบุก๊
(ร้อยละ 39.9) การโพสต์หรือแท็กวิดีโอ (ร้อยละ 34.4)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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การใช้แอพพลิเคชั่นบันเทิง (ร้อยละ 28.2) และการแชร์
ลิ้งค์ข้อมูล (ร้อยละ 24.5)
ความชุกของการติดเฟซบุ๊กเมื่อใช้แบบสอบถาม
การติดเฟซบุก๊ ของ Bergen ฉบับภาษาไทย (Thai-BFAS)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.4 มีภาวะการติดเฟซบุ๊ก
และเมื่อใช้แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของโรเซน
เบิร์กฉบับปรับปรุง (Revised Thai RSES) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในตนเองระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองระดับต�่ำ ร้อยละ 21.5 และ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองระดับสูงร้อยละ 12.9
เมื่อใช้สถิติ chi-square ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับความภาคภูมิใจในตนเอง
ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลการใช้เฟซบุก๊ พบปัจจัยทีส่ มั พันธ์
กับการติดเฟซบุก๊ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความ

Kwunkao Pholphet et al.

ภาคภูมิใจในตนเองระดับต�่ำ เพศหญิง แผนการเรียน
ศิลป์ภาษา เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 2.99 ความสัมพันธ์
กับมารดาแบบอืน่ ๆ ระยะเวลาทีส่ มัครมากกว่า 3 ปีขนึ้ ไป
ระยะเวลาที่ใช้งานต่อวันมากกว่า 3 ชั่วโมง การเล่น
ตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งในและนอกเวลา
เรียน จ�ำนวนเพื่อนมากกว่า 1,000 รายขึ้นไป การเพิ่ม
คนรัก การเพิ่มเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักในชีวิตจริง การไม่
เพิ่ ม เพื่ อ นที่ ไ ม่ รู ้ จั ก กิ จ กรรมที่ ท� ำ ค่ อ นข้ า งบ่ อ ยหรื อ
บ่อยครัง้ ได้แก่ การอัปเดตสถานะ การเช็คอิน การสนทนา
ในกลุ ่ ม การติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของเพื่ อ น
การถ่ายรูปตัวเองแล้วโพสต์ (เซลฟี่) การโพสต์หรือ
แท็กรูป กิจกรรมที่ไม่เคยท�ำหรือเคยท�ำเป็นบางครั้ง
ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นและการโพสต์หรือแท็ก
วิดีโอ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเองระดับต�่ำ
ความภาคภูมิใจในตนเองระดับปานกลาง
ความภาคภูมิใจในตนเองระดับสูง
เพศ
ชาย
หญิง
แผนการเรียน
แผนวิทย์ - คณิต
แผนศิลป์ - ค�ำนวณ
แผนศิลป์ - ภาษา
อื่นๆ
ผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา (n=323 คน)
เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 2.99
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ไม่ติดเฟซบุ๊ก
ติดเฟซบุ๊ก
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

c2

p-value

57 (81.4)
196 (91.6)
39 (92.9)

13 (18.6)
18 (8.4)
3 (7.1)

6.386

0.041*

101 (96.2)
191 (86.4)

4 (3.8)
30 (13.6)

7.27

0.007**

122 (94.6)
32 (82.1)
76 (81.7)
62 (95.4)

7 (5.4)
7 (17.9)
17 (18.3)
3 (4.6)

14.30

0.003**

66 (84.6)
99 (85.3)
125 (96.9)

12 (15.4)
17 (14.7)
4 (3.1)

11.88

0.003**
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ไม่ติดเฟซบุ๊ก
ติดเฟซบุ๊ก
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับมารดา
อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น
อื่นๆ
ระยะเวลาสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก
น้อยกว่า 3 ปี
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาที่ใช้งานต่อวันโดยประมาณ
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
มากกว่า 3 ชั่วโมง
ความถี่ในการโพสต์รูปตัวเองลงเฟซบุ๊ก
โพสต์น้อยกว่า 10 รูปใน 1 เดือน
โพสต์ 10 - 30 รูปใน 1 เดือน
โพสต์มากกว่า 30 รูปใน 1 เดือน
จ�ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก
น้อยกว่า 400 คน
ตั้งแต่ 401 - 800 คน
ตั้งแต่ 801 - 1,000 คน
มากกว่า 1,000 คนขึ้นไป
ความถี่ในการใช้งาน
เล่นตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีโอกาส
เล่นเป็นบางเวลา
เล่นไม่แน่นอน
การเพิ่มคนรัก
ไม่ใช่
ใช่
การเพิ่มเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักในชีวิตจริง
ไม่ใช่
ใช่
การเพิ่มคนที่ไม่รู้จัก
ไม่ใช่
ใช่
อัปเดตสถานะ
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
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c2

p-value

7.44

0.006**

212 (92.6)
80 (82.5)

17 (7.4)
17 (17.5)

91 (94.8)
201 (87.4)

5 (5.2)
29 (12.6)

3.97

0.046*

175 (96.7)
117 (80.7)

6 (3.3)
28 (19.3)

22.05

<0.001**

236 (92.5)
50 (78.1)
6 (85.7)

19 (7.5)
14 (21.9)
1 (14.3)

11.51

0.003**

69 (97.2)
57 (93.4)
37 (94.9)
129 (83.2)

2 (2.8)
4 (6.6)
2 (5.1)
26 (16.8)

13.24

0.004**

51 (68.9)
148 (95.5)
93 (95.9)

23 (31.1)
7 (4.5)
4 (4.1)

43.71

<0.001**

157 (93.5)
135 (85.4)

11 (6.5)
23 (14.6)

5.59

0.018**

105 (95.5)
187 (86.6)

5 (4.5)
29 (13.4)

6.15

0.013**

203(91.9)
89 (84.8)

18 (8.1)
16 (15.2)

3.83

0.05*

191 (97)
101 (78.3)

6 (3)
28 (21.7)

29.055

<0.001**
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ไม่ติดเฟซบุ๊ก
ติดเฟซบุ๊ก
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การแสดงความคิดเห็น
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การเช็คอินสถานที่ที่ตัวเองอยู่
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การตั้งกลุ่มสนทนา
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การถ่ายรูปตัวเองแล้วโพสต์ (เซลฟี่)
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การโพสต์หรือแท็กรูป
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การโพสต์วิหรือแท็กวิดีโอ
ไม่เคยหรือบางครั้ง
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
* P<0.05, ** P<0.001

เมือ่ ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์
กั บ การติ ด เฟซบุ ๊ ก มาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ติ logistic
regression พบปัจจัยท�ำนายการติดเฟซบุ๊กอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50
มีความเสี่ยงติดเฟซบุ๊ก 4.27 เท่า และเกรดเฉลี่ยตั้งแต่
2.50 - 2.99 ขึ้นไป มีความเสี่ยงติดเฟซบุ๊ก 4.54 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีเกรดตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
การอัปเดตสถานะค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง มีความ

c2

p-value

229 (92.7)
63 (79.7)

18 (7.3)
16 (20.3)

10.771

<0.001**

224 (95.3)
68 (74.7)

11 (4.7)
23 (25.3)

29.781

<0.001**

161(94.7)
131(84)

9 (5.3)
25 (16)

10.029

0.002*

119 (93.7)
173 (86.9)

8 (6.3)
26 (13.1)

3.799

0.051*

190 (96.9)
102 (78.5)

6 (3.1)
28 (21.5)

28.565

<0.001**

180 (96.3)
112 (80.6)

7 (3.7)
27 (19.4)

20.988

<0.001**

258 (92.5)
34 (72.3)

21 (7.5)
13 (27.7)

17.453

<0.001**

เสีย่ งติดเฟซบุก๊ 4.32 เท่า เมือ่ เทียบกับการไม่เคยอัปเดต
สถานะหรื อ อั ป เดตสถานะเป็ น บางครั้ ง การเซลฟี ่
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้งมีความเสี่ยงติดเฟซบุ๊ก 3.63
เท่า เมื่อเทียบกับการไม่เคยหรือเคยเซลฟี่เป็นบางครั้ง
และการใช้งานตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งใน
และนอกเวลาเรียนมีความเสี่ยงติดเฟซบุ๊ก 5.90 เท่า
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีเ่ ล่นเป็นบางเวลาช่วงนอกเวลา
เรียน และกลุ่มที่มีเวลาเล่นไม่แน่นอน
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ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยท�ำนายการติดเฟซบุ๊กด้วย logistic regression analysis
ปัจจัยที่ศึกษา
ความถี่ในการใช้งาน
เล่นตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งในและนอกเวลาเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย
(1) น้อยกว่า 2.50
(2) ตั้งแต่ 2.50 - 2.99 ขึ้นไป
การอัปเดตสถานะ
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
การถ่ายรูปตัวเองแล้วโพสต์ (เซลฟี่)
ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร มีภาวะการติดเฟซบุ๊ก
ร้อยละ 10.4 ซึง่ ต่างจากการศึกษาความชุกการติดเฟซบุก๊
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยที่
พบ ร้อยละ 41.8 จากการเก็บข้อมูลใน 4 จังหวัดที่มี
ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจสูงทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด9 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต่างด้าน
ลักษณะประชากรและการใช้งานเฟซบุ๊กระหว่างคน
กรุงเทพมหานครกับคนต่างจังหวัด1นอกจากนี้ จากการ
ศึกษานีพ้ บว่าการติดเฟซบุก๊ สัมพันธ์กบั ความภาคภูมใิ จ
ในตนเองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำ ติดเฟซบุ๊ก
มากกว่ากลุม่ ทีม่ คี วามภาคภูมใิ จในตนเองระดับปานกลาง
และระดับสูง ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีค่ น้
พบว่า การติดเฟซบุ๊กสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีความภาค
ภูมใิ จในตนเองต�ำ่ โดยสัมพันธ์ทงั้ กับการลดระดับความ
ภาคภูมใิ จในตนเองและการเป็นกลุม่ เสีย่ งทีต่ ดิ เฟซบุก๊ 6-8
รวมทัง้ สอดคล้องกับการศึกษาระยะยาวในนักศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาทีพ่ บว่า คนทีม่ คี วามภาคภูมใิ จใน
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B

S.E(b)

p-value

Adjusted OR
(95% CI)

1.775

0.612

0.004

5.90 (1.78 - 19.59)

1.452
1.512

0.651
0.626

0.026
0.016

4.27 (1.19 - 15.31)
4.54 (1.33 - 15.47)

1.462

0.517

0.005

4.32 (1.57 - 11.88)

1.288

0.521

0.013

3.63 (1.31 - 10.06)

ตนเองต�่ำจะใช้เวลาบนเฟซบุ๊กยาวนานกว่า19 เพื่อเพิ่ม
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองทางสังคม20
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด เฟซบุ ๊ ก
พบความสัมพันธ์ทั้งด้านข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการ
ใช้งาน เฟซบุ๊กโดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าเพศหญิงติด
เฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสัมภาษณ์ผใู้ ช้เฟซบุก๊ อายุ
18 - 22 ปี ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม ที่ มี แ นวโน้ ม ติ ด เฟซบุ ๊ ก คื อ
เพศหญิง ผูท้ มี่ บี คุ ลิกภาพแบบหลงตัวเอง และผูท้ มี่ นี สิ ยั
ผลัดวันประกันพรุง่ 21 และงานศึกษาปัจจัยการติดเฟซบุก๊
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พบว่า เพศหญิงติดเฟซบุ๊ก
มากกว่าเพศชายเพราะใช้เฟซบุก๊ ในการปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคมมากกว่า22
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ติดเฟซบุ๊กมากกว่า
แผนศิลป์-ค�ำนวน แผนวิทย์-คณิต และแผนการเรียน
อื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าแผนการเรียนที่ต่างกันมีผลต่อ
การใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งต่างจากงานวิจัยในประเทศที่พบว่า
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีโอกาสติดเฟซบุ๊กเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับนักศึกษา
สายสั ง คมศาสตร์ 14 ขณะที่ ง านวิ จั ย เชิ ง สั ง เกตของ
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Self-Esteem and Facebook Addicted of High School Students in
Bangkok Metropolitan Area
ประเทศเบลเยี่ยมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กกับแผนการเรียน ทั้งการเรียน
สายศิลป์ สายอาชีพ หรือสายสามัญ23 ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะความต่างของบริบททางวัฒนธรรมและการจัด
รูปแบบทางการศึกษา
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา
ทั้ ง เกรดเฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า 2.50 และเกรดเฉลี่ ย ตั้ ง แต่
2.50 - 2.99 ขึน้ ไป มีความเสีย่ งต่อการติดเฟซบุก๊ มากกว่า
กลุม่ ทีม่ เี กรดตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป ซึง่ สอดคล้องกับงานศึกษา
ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยหลายชิ้นที่พบว่า
การติดเฟซบุ๊กท�ำให้ประสิทธิภาพการเรียนและผลการ
เรียนของนักศึกษาลดลง4,5,13,14
ความสัมพันธ์กับมารดาแบบอื่นๆ ติดเฟซบุ๊ก
มากกว่าแบบอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น สะท้อนให้เห็น
ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของแม่ ต ่ อ การแสดงพฤติ ก รรมของเด็ ก
รวมทั้ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของความสั ม พั น ธ์
ภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดสื่อของ
เด็ ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษาในประเทศที่ พ บว่ า
ความสั มพั น ธ์ ใ นครอบครัวเป็นปัจจัย ที่สัม พันธ์แ ละ
มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต ของวั ย รุ ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร24 และการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัว
ระดั บ ต�่ ำ เป็ น ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น25
ระยะเวลาที่สมัครมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ติดเฟซบุ๊ก
มากกว่าระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี สอดคล้องกับงานวิจยั ที่
ค้นพบว่า นิสติ ในประเทศไทยส่วนใหญ่สมัครเป็นสมาชิก
เฟซบุ๊กมากกว่า 3 ปีขึ้นไป12 และนักเรียนมัธยมใน
ประเทศตุรกีสว่ นใหญ่สมัครเป็นสมาชิกเฟซบุก๊ มากกว่า
5 ปีขนึ้ ไป26 ซึง่ อาจเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
จนสมองเกิดวงจรความเคยชินในการเข้าใช้งานอย่าง
อัตโนมัติ ประกอบกับเฟซบุ๊กมีบริการที่สนับสนุนการ
กระตุ ้ น ระบบ reward system ให้ ผู ้ ใ ช้ เ กิ ด ความ
พึงพอใจ27 ซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาบริการใหม่
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ตลอดเวลาเพื่ อ ดึ ง ดู ด ไม่ ใ ห้ ทิ้ ง เฟซบุ ๊ ก ไปใช้ บ ริ ก าร
โซเชียลมีเดียอื่น
จ�ำนวนเพือ่ นในเฟซบุก๊ มากกว่า 1,000 รายขึน้ ไป
ติดเฟซบุ๊กมากกว่าจ�ำนวนเพื่อนตั้งแต่ 401 - 800 ราย
จ�ำนวนน้อยกว่า 400 ราย และจ�ำนวนตัง้ แต่ 801 - 1,000
ราย ตามล�ำดับเนือ่ งจากจ�ำนวนเพือ่ นทีแ่ สดงใน Friend
list สะท้อนถึงการได้รับความยอมรับจากผู้อื่นอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นปรารถนา28 การมีจ�ำนวน
“เพื่อน” ในเฟซบุ๊กมาก จึงกระตุ้นความต้องการในการ
ใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น เพื่อแสดงถึงการได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่นในเชิงปริมาณ และเพื่อเสริมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง สอดคล้องกับงานศึกษาในต่างประเทศที่พบ
ว่า จ�ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กสัมพันธ์เชิงลบกับความภาค
ภูมิใจในตนเองในกลุ่มที่มีระดับความส�ำนึกรู้ตัวตนใน
สาธารณะสูง (public self-consciousness) เนื่องจาก
จ�ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กเป็นเสมือนกลวิธีในการน�ำเสนอ
ตัวตน ให้ผทู้ มี่ คี วามภาคภูมใิ จในตนเองต�ำ่ และต้องการ
เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเอง ได้ชดเชยความรู้สึกขาด
ความภาคภูมิใจในตนเอง29
การแสดงความคิ ด เห็ น บนเฟซบุ ๊ ก แบบเป็ น
บางครั้งหรือไม่เคยท�ำ ติดเฟซบุ๊กมากกว่าผู้ที่ท�ำค่อน
ข้ า งบ่ อ ยหรื อ บ่ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจากลั ก ษณะส� ำ คั ญ ตาม
พั ฒ นาการของวั ยรุ ่ น คื อความต้ องการมี อัตลั กษณ์
แม้วัยรุ่นต้องการการยอมรับและการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม แต่ขณะเดียวกันยังต้องการความเป็นอิสระและ
ความเป็นส่วนตัวท�ำให้พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ
วัยรุ่นในปัจจุบัน จึงเป็นไปในลักษณะของการ ‘ส่องดู’
สิง่ ทีค่ นอืน่ โพสต์มากกว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการ
สร้างเนือ้ หาใหม่ของตัวเอง โดยจะท�ำกิจกรรมออนไลน์ที่
แสดงออกถึงตัวตนในกลุ่มปิดหรือใช้แอพพลิเคชั่นการ
ส่ ง ข้ อ ความที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว มากกว่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
รายงานในปี ค.ศ. 2013 ทีพ่ บว่า วัยรุน่ ในหลายประเทศ
ทั่วโลกเริ่มใช้เฟซบุ๊กน้อยลง แม้ว่าเฟซบุ๊กจะยังคงครอง
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ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
ตลาดการใช้งานสื่อออนไลน์สูงสุดในวัยรุ่น แต่กลับมี
อัตราการใช้บริการประเภท mobile messaging เติบโต
อย่างน่าจับตามอง เนือ่ งจากมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ วั ย รุ ่ น กั ง วลอย่ า งมากในเรื่ อ งการฝาก
รอยเท้าทางดิจิตอล (digital footprint) ทั้งข้อความ
รูปภาพ วิดีโอ และสื่อต่างๆ ที่ไม่อาจลบได้ในสังคม
ออนไลน์30
การตั้ ง กลุ ่ ม สนทนาและการติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของเพื่อน แบบค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
ติดเฟซบุ๊กมากกว่าแบบไม่เคยหรือเคยเป็นบางครั้ง
สอดคล้องกับรายงานจากการสัมภาษณ์เยาชนอายุ
ตั้งแต่ 15 - 24 ปี ทั่วประเทศไทยที่พบว่า เยาวชนใช้
สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็นหลัก โดยเยาวชนทั้งหมดร้อยละ 100 ใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเพื่อน ติดตามข่าวสารหรือความ
เคลือ่ นไหวของเพือ่ น แบ่งปันเรือ่ งราวหรือประสบการณ์
ที่ตัวเองพบให้เพื่อนได้รับรู้31 การสนทนาจึงเป็นเหมือน
กิจกรรมเชิงรุกที่วัยรุ่นไทยนิยมท�ำมากที่สุด เนื่องจาก
สามารถท� ำได้ ง ่ า ย สะดวก รวดเร็ ว ไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
และสามารถสื่อสารกับคู่สนทนาตอบโต้กันได้ทันที26
ส่วนการติดตามความเคลือ่ นไหวของเพือ่ น เป็นกิจกรรม
ทีช่ ว่ ยสร้างสายสัมพันธ์กบั เพือ่ น ซึง่ เฟซบุก๊ มีบริการทีเ่ อือ้
ต่อการสร้างสัมพันธ์กันในเครือข่าย ทั้งการลดทอนข้อ
จ�ำกัดเรื่องเวลาและพื้นที่ในการเข้าถึงข้อมูลของเพื่อน
ในระบบ ท�ำให้ผู้ใช้สามารถทราบความเคลื่อนไหวของ
เพื่อนได้ผ่าน New Feed28
การใช้เฟซบุก๊ ต่อวันมากกว่า 3 ชัว่ โมง ติดเฟซบุก๊
มากกว่าใช้งานน้อยกว่า 3 ชั่วโมง รวมทั้งกลุ่มที่ใช้
เฟซบุ๊กตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งในและนอก
เวลาเรียน มีความเสี่ยงในการติดเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่ม
ที่เล่นเป็นบางเวลาช่วงนอกเวลาเรียน และกลุ่มที่มี
เวลาเล่นไม่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศหลายชิ้นที่พบว่า ระยะ
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เวลาการใช้งานเฟซบุ๊กเป็นข้อบ่งชี้ภายนอกของการติด
เฟซบุ๊กอย่างเป็นรูปธรรม11, 26, 32, 33
การอัปเดตสถานะค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยครั้ง
มี ค วามเสี่ ย งในการติ ด เฟซบุ ๊ ก มากกว่ า การไม่ เ คย
อั ป เดตสถานะหรื อ อั ป เดตสถานะเป็ น บางครั้ ง โดย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความถี่ในการอัปเดตสถานะ คือ
การมีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (narcissism)34, 35
หรือมีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำ36 ซึ่งพบว่าทั้งสอง
บุ ค ลิ ก ภาพเป็ น ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ แ ละเสี่ ย งต่ อ การติ ด
เฟซบุ๊ก6
การถ่ายรูปตัวเองแล้วโพสต์ (เซลฟี่) ค่อนข้าง
บ่อยหรือบ่อยครัง้ มีความเสีย่ งในการติดเฟซบุก๊ มากกว่า
ผู้ที่ไม่เคยหรือเคยเซลฟี่เป็นบางครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีค่ น้ พบเกีย่ วกับปัจจัยในการเซลฟีบ่ อ่ ยครัง้ คือ
การมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตัวเอง37-39 และความต้องการ
น�ำเสนอตัวตนบนเฟซบุ๊ก40-42 โดยปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
คนเซลฟี่บ่อยครั้ง คือการติดกับรางวัลยอดถูกใจหรือ
ค�ำชื่นชมรูปที่เซลฟี่ลงในสังคมออนไลน์

ข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครั้งนี้คือ ข้อจ�ำกัดด้าน
แบบวิจยั และด้านประชากร เนือ่ งจากเป็นการศึกษาช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่งในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรและความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีจึงไม่สามารถระบุผลเชิง
สาเหตุ และไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร
ที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างจากกลุ่มดังกล่าว
ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปคื อ
ควรใช้การศึกษาเชิงผสมผสาน (mix method) ในการ
อธิบายข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น ควรขยายการศึกษาให้
ครอบคลุมถึงปัจจัยทางสุขภาพจิตด้านอื่นที่สัมพันธ์กับ
การติดเฟซบุก๊ เช่น การมีบคุ ลิกภาพแบบหลงตัวเอง หรือ
การมีสุขภาพจิตที่ผิดปกติเพื่อศึกษาผลกระทบจากการ
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Self-Esteem and Facebook Addicted of High School Students in
Bangkok Metropolitan Area
ติดเฟซบุ๊กได้อย่างรอบด้านมากขึ้น รวมทั้งควรขยาย
การศึ ก ษาให้ ค รอบคลุม ถึงการใช้สื่อ สังคมออนไลน์
ยอดนิยมทุกประเภท เช่น Twitter Instagram หรือ Line
เพือ่ เปรียบเทียบและค้นหาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม
ติดในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

สรุป

นั ก เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครมีภาวะการติดเฟซบุก๊ ร้อยละ 10.4 โดย
กลุม่ ทีม่ คี วามภาคภูมใิ จในตนเองต�ำ่ ติดเฟซบุก๊ มากกว่า
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเฟซบุ๊กอย่างมีนัยส�ำคัญ คือ
เพศหญิง ผลการเรียนที่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป ความ
สัมพันธ์กับมารดาแบบอื่นๆ และลักษณะการใช้งาน
เฟซบุ๊ก การติดเฟซบุ๊กส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ผลกระทบต่อหน้าที่ในชีวิตประจ�ำวัน ผลกระทบด้าน
การเรียน และผลกระทบต่อความรู้สึกการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ซึ่งอาจน�ำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตด้านอื่น
ตามมา จึงควรได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังในกลุ่ม
เสี่ยงที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำเพื่อป้องกันและ
ลดอัตราภาวะการติดเฟซบุ๊ก
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ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ณภัควรรต บัวทอง
ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำทางสถิติ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ทินกร
วงศ์ปการันย์ ทีอ่ นุเคราะห์ให้ใช้แบบวัดความภาคภูมใิ จ
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Bergen ฉบับภาษาไทย (Thai-BFAS) และบุคลากรใน
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