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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติของ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี
วิธกี ารศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบส�ำรวจภาคตัดขวาง กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายอายุ 15-18 ปี จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่งในจังหวัดปทุมธานีจ�ำนวน 400 รายโดยกรอก
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค ศึกษาความชุกของภาวะติดเฟสบุ๊คโดยใช้
แบบสอบถาม Thai-BFAS และ EAT - 26 ส�ำหรับการประเมินทัศนคติและพฤติกรรมการกิน การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนาใช้ chi-square test และ t-test ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ภาวะติดเฟสบุ๊คและการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ จากนั้นน�ำไปศึกษาปัจจัยที่ท�ำนายโอกาสใน
การเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติโดยใช้ multiple logistic regression
ผลการศึกษา มีผู้เข้าร่วมการศึกษาและตอบแบบสอบถามจ�ำนวนทั้งหมด 400 ราย อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 16.8 ปี (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.99) ส่วนใหญ่มดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับปกติ BMI (เฉลีย่ 21.04 ± 4.33)
พบว่ามีนักเรียนที่มีภาวะติดเฟสบุ๊ค (Thai-BFAS ≥12) จ�ำนวน 111 ราย (ร้อยละ 28.1) และมีทัศนคติและ
พฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติ (EAT-26 ≥12) จ�ำนวน 56 ราย (ร้อยละ 14.2) โดยพบว่าภาวะติดเฟสบุค๊ มีความเสีย่ ง
สัมพันธ์กบั การมีทศั นคติและพฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติถงึ 2.54 เท่า อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทางสถิติ (Odd ratio 2.54,
95%CI 1.41- 4.56, p = 0.001) และเมือ่ ค�ำนวณด้วย logistic regression พบว่าการมีภาวะติดเฟสบุค๊ เพิม่ โอกาส
การมีทศั นคติและพฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติคดิ เป็น 2.57 เท่าเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะติดเฟสบุค๊ และปัจจัยอืน่
ที่ท�ำนายโอกาสในการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ BMI (ORadj1.07,
95%CI 1.00 -1.14, p = 0.038) และการเปรียบเทียบภาพถ่ายตัวเองกับภาพของเพื่อนเป็นประจ�ำ (ORadj5.75,
95%CI 1.29 - 25.53, p = 0.022) แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้กับอายุและความถี่ในการเปลี่ยนรูปประจ�ำตัว
สรุป การศึกษานี้พบว่าภาวะติดเฟสบุ๊คเพิ่มโอกาสการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 2.57 เท่า ปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลได้แก่ BMI (1.07 เท่า) และการเปรียบเทียบภาพถ่ายตัวเองกับภาพ
ของเพื่อนเป็นประจ�ำ (5.75 เท่า) ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ซงึ่ อาจเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดโรคการกินผิดปกติของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย อันอาจ
น�ำไปสู่การค้นหาวิธีป้องกันและควบคุมการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ ภาวะติดเฟสบุ๊ค ทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ นักเรียนหญิง ปทุมธานี
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ABSTRACT
Objectives : To determine the relationship between Facebook addiction and abnormal eating attitudes
and behaviors among female adolescents in Pathumthani
Method : This cross-sectional descriptive study was obtained data from 400 female high school
students aged 15-18 years from two schools in Pathumthani. The research instruments consisted of
the self-administered questionnaires regarding demographic characteristics, Facebook usage, the
Thai version of Bergen Facebook Addiction Scale (Thai-BFAS) and the Thai version of Eating Attitudes
Test (EAT-26). The data was analyzed by using percentage, mean, chi-square, t-test and multiple
logistic regression.
Results : Four hundred students were recruited and the mean age was 16.8 years old (standard
deviation 0.99). Most of the subjects had normal body mass index (mean 21.04 ± SD 4.33). The
results showed that 111 students (28.1%) were addicted to Facebook (Thai-BFAS ≥12) and 56 students
(14.2%) had scores above the cut-off (≥12) for abnormal eating attitudes and behaviors on the
EAT-26. Statistically significant association was found between Facebook addiction and abnormal
eating attitudes (Odd ratio 2.54, 95% CI 1.41- 4.56, p = 0.001). Through logistic regression, having
Facebook addiction was discovered to be at a higher risk of developing abnormal eating attitudes
and behaviors 2.57 times as compared to the group without addiction. Other factors associated with
predicting abnormal eating attitudes and behaviors were BMI (ORadj 1.07) and constantly comparing
their own photos to photos of their friends (ORadj 5.75). No association were found with age and
frequency of changing their profile picture.
Conclusion : The present study found that abnormal eating attitudes and behaviors among female high
school students were associated with Facebook addiction, BMI and constantly comparing their own
photos to photos of friends. Therefore, preventive interventions should be implemented to diminish the
impact of social networks sites usage which may increase the risk of eating disorders.
Keywords : Facebook addiction, abnormal eating attitude and behavior, female adolescent, Pathumthani
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บทน�ำ

ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมการสื่อสาร
ที่ เ ติ บ โตและได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในปั จ จุ บั น
เฟสบุ๊คก็นับเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดหนึ่งที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดทั่วโลกโดยพบว่าในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีการส�ำรวจผู้ใช้งานทั้งหมด
38 ล้านบัญชี คิดเป็นอันดับ 8 ของโลกและอันดับ 3
ของอาเซียน1 แม้วา่ ความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลดีหลาย
ประการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารและการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แต่อินเตอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มี
ทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ใช้เช่นกัน
จากการศึกษาทั้งในและต่างประเทศหลายชิ้น
พบว่าพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อ
การเกิ ด โรคทางจิต เวชหลายกลุ่ม เช่น โรคอารมณ์
ผิดปกติ โรควิตกกังวล โรคสมาธิสั้น ปัญหาด้านการ
นอนหลับ2 การศึกษาในวัยรุ่นก็พบความสัมพันธ์กับ
การเกิดปัญหาด้านอารมณ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ปัญหาการเรียนและความผิดปกติของการเข้าสังคม3
ส่ ว นการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะติ ด เฟสบุ ๊ ค ใน
ต่างประเทศก็พบว่าเกิดผลกระทบต่อผูใ้ ช้หลายด้าน เช่น
สุ ข ภาวะทางจิ ต ใจที่ ผิ ด ปกติ 4 มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
สั ม พั น ธ์ ใ นชี วิ ต จริ ง 5 และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ภาคภู มิ ใ จในตนเองต�่ ำ 6-7 ส� ำ หรั บ ในประเทศไทย
พบว่าภาวะติดเฟสบุ๊คของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต เช่นโรควิตกกังวล
ภาวะนอนไม่หลับความผิดปกติของการเข้าสังคมและ
ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง8 และยังพบความสัมพันธ์
ระหว่างการติดเฟสบุค๊ กับสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น พฤติกรรมการอดนอน ประสิทธิภาพ
ทางการเรียนลดลง เป็นต้น9 โดยความชุกของภาวะ
ติดเฟสบุ๊คในหมู่วัยรุ่นและกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
คิดเป็นร้อยละ 41.810 และ 27.69 ตามล�ำดับ
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ในส่ ว นของโรคของความผิ ด ปกติ ใ นการกิ น
(Eating disorders) ประกอบด้วย Anorexia nervosa,
Bulimia nervosa และ Binge-Eating disorder
ถือเป็นกลุ่มโรคที่มีภาวะรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหา
ทางจิตใจและร่างกายได้มากมีอัตราการเจ็บป่วยและ
อัตราการเสียชีวิตสูงส่วนใหญ่อาการเริ่มปรากฏในช่วง
วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น11 พบมากช่วงอายุ 15-19 ปี12
โดยเพศหญิงพบได้บ่อยกว่าชาย 10 เท่าอัตราความชุก
ในระยะ 12 เดือนพบได้ตั้งแต่ร้อยละ 0.4-1.611 ซึ่งจาก
Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)
ประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 2011 รายงานเกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติพบว่าร้อยละ
5.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการใช้
ยาลดน�้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลดน�้ำหนักหรือควบคุมน�้ำหนักและร้อยละ 4.3 มีการ
อาเจียนหรือใช้ยาระบายในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อลด
หรือควบคุมน�้ำหนักเช่นเดียวกันโดยพบว่าความชุกใน
เพศหญิงสูงกว่าชายร้อยละ 6.0 และ 2.5 ตามล�ำดับและ
เพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียน13 เปรียบเทียบกับความชุก
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 10.74 จากการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ใ น
ประเทศไทย14ซึ่งการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกิน
ที่ผิดปกตินี้จะมีผลให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเป็นโรค
ความผิดปกติในการกินได้โดยเฉพาะวัยรุ่นเพศหญิงที่
ให้ความส�ำคัญกับค่านิยมการมีรปู ร่างในอุดมคติทผี่ อม
บางและความกังวลเรื่องน�้ำหนักตัวซึ่งเป็นปัจจัยทาง
จิตสังคมที่ส�ำคัญต่อการเกิดโรค15 และเพิ่มความเสี่ยง
ต่อโรคเมื่ออายุเพิ่มขึ้นด้วย16,17 ในต่างประเทศมีหลาย
การศึกษาที่สนับสนุนว่าการใช้เฟสบุ๊คอาจมีอิทธิพล
ต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินผิดปกติผ่านการ
ส่งเสริมค่านิยมเรื่องรูปร่างผอมบางและความไม่พึงพอใจ
ในน�้ำหนักตัวของบุคคล18-20 เช่น แนวคิด Tripartite
influence model ของ Thompson21 ซึ่งกล่าวถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับ
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ภาวะการกินผิดปกติ 3 ประการได้แก่เพื่อน ผู้ปกครอง
และสื่อต่างๆ โดยมีการเชื่อมโยงผ่านหลักการส�ำคัญ
คือการรับค่านิยมเรื่องรูปร่างผอมบางที่เป็นมาตรฐาน
ร่วมกันของสังคม (thin-ideal internalization) และ
การเปรียบเทียบรูปลักษณ์ภายนอก (appearance
comparison) เป็นตัวน�ำให้เกิดภาวะความไม่พึงพอใจ
ในรูปร่างของตนเอง (body dissatisfaction) และ
น�ำไปสู่การเกิดภาวะการกินผิดปกติในที่สุด ซึ่งจากการ
ส�ำรวจในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
ก็พบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติ22 และเนือ่ งจาก
เฟสบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในหมูว่ ยั รุน่ ไทยและมีลกั ษณะการใช้งานทีม่ ผี ลต่อ
อิทธิพลทางสังคมของผู้ใช้งาน 2 ประการ คือ สื่อและ
เพื่อน15 แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้
เฟสบุ๊คที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคความผิดปกติในการกิน
จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่ต้องการหาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการ
กิ น ที่ ผิ ด ปกติ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลายในจังหวัดปทุมธานีเพือ่ เป็นข้อมูลในการดูแลและ
เฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของวัยรุ่นเพศหญิงที่
อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคการกินผิดปกติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษานีเ้ พือ่ หาความชุกของ
ทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติของนักเรียน
หญิ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
หาความชุ ก ของภาวะติ ด เฟสบุ ๊ ค และพฤติ ก รรมการ
ใช้เฟสบุ๊คที่สัมพันธ์กับภาวะติดเฟสบุ๊คของนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานีหา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะติดเฟสบุ๊คและการมีทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการกิ น ที่ ผิ ด ปกติ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และ
หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติ
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และพฤติ ก รรมการกิ น ที่ ผิ ด ปกติ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบส�ำรวจภาคตัด
ขวางผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุม่ ตัวอย่าง
คือนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่งในจังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนละ 200 ราย รวมเป็น 400 ราย ใช้วิธีสุ่มแบบ
random stratified sampling โดยคํานวณจ�ำนวน
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ อ ้ า งอิ ง
จากการศึกษาก่อนหน้านี้14 ท�ำการเก็บข้อมูลในเดือน
กันยายน ปี พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 1 เดือน
เครื่องมือ
ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง
ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แบบสอบถามประกอบ
ด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ อายุ ส่วนสูง น�ำ้ หนัก ระดับการศึกษา แผนการเรียน
ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ระดับการศึกษาของบิดา ระดับ
การศึกษาของมารดา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว
ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือนของครอบครัวกับการ
ใช้จา่ ยในครัวเรือนและความเพียงพอของรายได้นกั เรียน
กับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คและภาวะติด
เฟสบุ๊ค ส่วนของแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ 8,11,20
ค� ำ ถามจะประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การใช้
เฟสบุ๊ค 7 ข้อ ความถี่ในการใช้งานแยกตามกิจกรรม
28 ข้อ (0 = ไม่เคย, 4 = เป็นประจ�ำ และ 0 = ไม่เคย,
5 = มากกว่าเดือนละครั้ง/ เกือบทุกครั้งที่เข้าใช้งาน)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2560

Relationship between Facebook Addiction and Abnormal Eating Attitudes
and Behaviors among Female Adolescents in Patumthani Province, Thailand
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ เ ฟสบุ ๊ ค ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
รูปลักษณ์ 7 ข้อ (0 = ไม่มีผล, 4 = มาก) รวมทั้งหมด
42 ข้อ ส่วนแบบสอบถามภาวะติดเฟสบุ๊คของ Bergen
ฉบับภาษาไทย (Thai-Bergen Facebook Addiction
Scale : Thai-BFAS) ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย
มุทิตาและคณะ23 มีค่าความแม่นตรงและค่าความเชื่อ
ถือในระดับดี (Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ
0.91, Inter-class correlation coefficient เท่ากับ 0.80)
สามารถใช้คัดกรองภาวะติดเฟสบุ๊คในนักเรียนมัธยม
ปลายได้ แบบสอบถามมี 6 ข้อ แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
คะแนนรวม 0-24 คะแนน โดยตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป
ถือว่าติดเฟสบุ๊ค
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรม
การกินฉบับภาษาไทย (Eating Attitudes Test-26 :
EAT-26) ได้รับการพัฒนามาจากต้นฉบับของ Garner
และ Garfinkel โดย ผศ.ดร.เพียงใจ เจนนิ่งส์24 และ
น�ำมาศึกษาความแม่นตรงของแบบสอบถามโดยฐิตวี
แก้วพรสวรรค์ และคณะ25 มีความแม่นตรงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
(sensitivity = 88.6%, specificity = 88.7%) และเป็น
เครื่องมือที่น�ำไปใช้คัดกรองผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ในการกินในหญิงไทยอายุ 13 ปีข้ึนไป ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม 26 ข้อ แต่ละข้อมี 6 ตัวเลือก ได้แก่ ไม่เคย
แทบจะไม่ เ คย บางครั้ ง บ่ อ ยครั้ ง สม�่ ำ เสมอและ
ตลอดเวลา มีคะแนนรวมตัง้ แต่ 0-78 คะแนน โดยผูท้ ไี่ ด้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนนถือว่ามีทัศนคติ
และพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา น�ำเสนอ
เป็นความถี,่ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ใช้ t-test และ
chi-square ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ

Sirada Chittiwan et al.

หลังจากนั้นน�ำปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติมาค�ำนวณ
ค่าความสัมพันธ์เป็น odds ratio (OR) และ 95%
confidence interval (95%CI) โดยใช้ multiple logistic
regression ในการหาปั จ จั ย ท� ำ นายโอกาสในการ
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติโดยมีการ
ควบคุมตัวแปรกวนและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วย
โปรแกรม SPSS version 22

ผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
มีผู้เข้าร่วมการศึกษาและตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวนทั้งหมด 400 ราย อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 16.8 ± SD 0.99 ปี ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย
(BMI) อยู่ในระดับปกติโดยเฉลี่ย 21.04 ± SD 4.33
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.21 ± SD 0.44 ระดับการ
ศึกษาของบิดาและมารดาส่วนใหญ่คือ มัธยมศึกษา
หรืออาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 49.0 และ
44.1 ตามล�ำดับ มีรายได้ตอ่ เดือนของครอบครัวน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30,000 บาท (ร้อยละ 68.5) เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ 73.8) รายละเอียดอื่น
ของข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไปและความสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
เสพติดเฟสบุ๊คและการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยพบว่ามีนักเรียนที่
มีภาวะติดเฟสบุ๊คจ�ำนวน 111 ราย ร้อยละ 28.1 และ
มีทศั นคติและพฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติจำ� นวน 56 ราย
คิดเป็นร้อยละ 14.2 และพบว่าภาวะเสพติดเฟสบุ๊คมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับระดับการ
ศึกษา (p = 0.002), แผนการเรียน (p = 0.003) และราย
ได้ตอ่ เดือนของครอบครัว (p = 0.043) ส่วนการมีทศั นคติ
และพฤติกรรมการกินผิดปกติมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติกับอายุ (p = 0.043) และ BMI
(p = 0.028)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับภาวะเสพติด
เฟสบุ๊คและการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อายุ (ปี)
BMI (mean SD)
ระดับการศึกษา
แผนการเรียน

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) (mean SD)
ระดับการศึกษาของบิดา

15-16
17-19
ม. 4
ม. 5
ม. 6
วิทย์-คณิต
ศิลป์-ค�ำนวณ
ศิลป์-ภาษา
อื่นๆ

ไม่ได้รับการ
ศึกษา-ประถม
มัธยมศึกษา
/ อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี-เอก
ระดับการศึกษาของมารดา ไม่ได้รับการ
ศึกษา- ประถม
มัธยมศึกษา
/ อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี-เอก
รายไดต่อเดือนของ
≤ 30,000
ครอบครัว (บาท)
30,000
ความเพียงพอของรายไดต่อ เพียงพอ
เดือนของครอบครัวกับ
ไม่เพียงพอ
การใชจ่ายในครัวเรือน
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอ
นักเรียนกับการใชจ่ายใน
ไม่เพียงพอ
ชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ *p-value < 0.05

ไม่มีภาวะเสพ มีภาวะเสพติด p-value ไม่มีทัศนคติและ
มีทัศนคติและ
ติดเฟสบุ๊ค
เฟสบุ๊ค
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการกิน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ผิดปกติ
ผิดปกติ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
96 (66.2)
49 (33.8)
0.055
116 (81.1)
27 (18.9)
188 (75.2)
62 (24.8)
223 (88.5)
29 (11.5)
21.05 4.42
21.07 4.16
0.968
20.88 4.25
22.28 4.7
78 (65.5)
41 (34.5)
0.002*
96 (80.7)
23 (19.3)
77 (65.3)
41 (34.7)
103 (89.6)
12 (10.4)
129 (81.6)
29 (18.4)
140 (87)
21 (13)
110 (77.5)
32 (22.5)
0.003*
131 (91.0)
13 (9.0)
59 (60.8)
38 (39.2)
80 (83.3)
16 (16.7)
69 (67.6)
33 (32.4)
82 (81.2)
19 (18.8)
46 (85.2)
8 (14.8)
46 (85.2)
8 (14.8)
3.23 0.42
3.140.50
0.113
3.210.45
3.280.43
58 (65.9)

30 (34.1)

135 (71.1)
88 (77.9)

55 (28.9)
25 (22.1)

79 (72.5)

30 (27.5)

118 (68.6)
85 (78.0)

54 (31.4)
24 (22.0)

148 (68.8)
98 (79.0)
216 (73.7)
68 (66.7)

67 (31.2)
26 (21.1)
77 (26.3)
34 (33.3)

0.043*

252 (73.47)
31 (60.78)

91 (26.53)
20 (39.22)

0.060

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีบัญชีเฟสบุ๊คที่ใช้งานใน
ปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนใหญ่ใช้งานผ่านโทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ โ ดยมี จ� ำ นวนผู ้ ที่ ใ ช้ เ วลาโดยเฉลี่ ย มากกว่ า
3 ชั่วโมงในการเข้าใช้เฟสบุ๊คต่อวันคิดเป็นร้อยละ 40.6
มีจ�ำนวนเพื่อนในบัญชีมากกว่า 400 ราย ร้อยละ 74.4
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและมี จ� ำ นวนรู ป ภาพที่ มี ตั ว เองใน
เฟสบุ๊คโดยเฉลี่ย 178 ± 308.78 ภาพ
พฤติกรรมและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เฟสบุค๊
ที่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
ภาวะเสพติดเฟสบุ๊ค ได้แก่ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เข้าใช้
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0.163

0.231

0.172

p-value

0.043*
0.028*
0.129
0.143

0.738

75 (87.2)

11 (12.8)

0.900

162 (85.3)
98 (85.2)

28 (14.7)
17 (14.8)

96 (88.9)

12 (11.1)

148 (86.5)
92 (82.9)

23 (13.5)
19 (17.1)

184 (86.0)
108 (85.7)
252 (86.6)
87 (83.7)

30 (14.0)
18 (14.3)
39 (13.4)
17 (16.3)

0.946

300 (86.96)
38 (77.55)

45 (13.04)
11 (22.45)

0.078

0.428

0.460

เฟสบุ๊คต่อวัน (p = 0.01) จ�ำนวนเพื่อนในบัญชีเฟสบุ๊ค
ปั จจุ บัน (p = 0.001) ความถี่ ใ นการโพสต์ รู ปภาพ
(p = 0.01) ความส�ำคัญของจ�ำนวนคนกดไลค์หรือ
คอมเม้นท์เกี่ยวกับภาพตนเองเปรียบเทียบกับภาพของ
เพื่อน (p = 0.01) ความส�ำคัญของการที่คนอื่นกดไลค์
รูปภาพตนเอง (p = 0.006) และความส�ำคัญของการ
ที่คนอื่นคอมเม้นท์เกี่ยวกับรูปภาพตนเอง (p = 0.025)
ส่วนปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติกับการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ได้แก่ ความถีใ่ นการเปรียบเทียบภาพถ่ายของตัวเองกับ
ภาพของเพื่อน (p = 0.008) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟสบุค๊ ทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะเสพติดเฟสบุค๊ และการมีทศั นคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เข้าใช้
10 นาที
เฟสบุ๊คต่อวันในช่วง 1 สัปดาห์ 10-60 นาที
ที่ผ่านมา
1-3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
รวม (N= 386)
จ�ำนวนเพื่อนในบัญชีเฟสบุ๊ค
400
ปัจจุบัน (คน)
≥ 400
รวม (N= 394)
จ�ำนวนรูปภาพที่มีตนเอง
ในเฟสบุ๊ค (ภาพ)
ความถี่ในการโพสต์รูปภาพ
>เดือนละครั้ง
เฉลี่ยเดือนละครั้ง
ทุก 2-3 เดือน
2-3 ครั้งต่อปี
แทบไม่เคย/ไม่เคยเลย
รวม (N= 394,390)
ความถี่ในการเปรียบเทียบ
ไม่เคย
ภาพถ่ายของตัวเองกับภาพ
น้อย
ของเพื่อน
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
เป็นประจ�ำ
รวม (N= 394,390)
ความส�ำคัญของจ�ำนวนคน
ไม่มีผล
กดไลค์หรือคอมเม้นท์เกี่ยวกับ เล็กน้อย
ภาพตนเอง เปรียบเทียบกับ
ปานกลาง-มาก
ภาพของเพื่อน
รวม (N= 395,391)
ความส�ำคัญของการที่คนอื่น ไม่มีผล
กดไลค์ รูปภาพตนเอง
มีผลบ้างเล็กน้อย
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก
มาก
รวม (N= 395,391)
ความส�ำคัญของการที่คนอื่น ไม่มีผล
คอมเม้นท์เกี่ยวกับรูปภาพ
มีผลบ้างเล็กน้อย
ตนเอง
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก
มาก
รวม (N= 395,391)
ความถี่ในการเปลี่ยนรูป
ไม่เคย
โปรไฟล์
ทุก3เดือน
เดือนละครั้ง
สองครั้งต่อเดือน
≥สัปดาห์ละครั้ง
รวม (N= 395,391)
ความถี่ในการลบแท็กภาพถ่าย ไม่เคย
น้อย
บางครั้ ง -เป็ น ประจ� ำ
รวม (N= 395,391)

ไม่มีภาวะเสพ
ติดเฟสบุ๊ค
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
21 (100)
89 (87.3)
83 (79.0)
86 (54.4)
279 (72.3)
86 (85.1)
198 (67.6)
284 (72.1)
181326.39

มีภาวะเสพ
ติด เฟสบุ๊ค
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
0 (0)
13 (12.7)
22 (21.0)
72 (45.6)
107 (27.7)
15 (14.9)
95 (32.4)
110 (27.9)
173 260.50

p-value ไม่มีทัศนคติและ มีทัศนคติและ p-value
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการ
ผิดปกติ
กินผิดปกติ
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
0.010*
16 (76.2)
5 (23.8)
0.526
86 (85.1)
15 (14.9)
92 (88.5)
12 (11.5)
133 (85.3)
23 (14.7)
327 (85.6)
55 (14.4)
0.001*
86 (86.0)
14 (14.0)
0.973
249 (85.9)
41 (14.1)
335 (85.9)
55 (14.1)
0.833
167 253.00
254 539.08
0.242

31 (50.8)
61 (61.6)
103 (76.9)
63 (86.3)
25 (92.6)
283 (71.8)
97 (80.2)
83 (70.9)
80 (67.8)
19 (65.5)
4 (44.4)
283 (71.8)
140 (81.9)
67 (68.4)
77 (61.1)
284 (71.9)
89 (84.0)
95 (72.5)
77 (64.7)
19 (61.3)
4 (50.0)
284 (71.9)
62 (84.9)
106 (72.6)
87 (68.5)
21 (61.8)
8 (53.3)
284 (71.9)
34 (79.1)
133 (74.3)
58 (69.9)
43 (66.2)
16 (64.0)
284 (71.9)
73 (78.5)
113 (69.8)
98 (70.0)
284 (71.9)

30 (49.2)
38 (38.4)
31 (23.1)
10 (13.7)
2 (7.4)
111 (28.2)
24 (19.8)
34 (29.1)
38 (32.2)
10 (34.5)
5 (55.6)
111 (28.2)
31 (18.1)
31 (31.6)
49 (38.9)
111 (28.1)
17 (16.0)
36 (27.5)
42 (35.3)
12 (38.7)
4 (50.0)
111 (28.1)
11 (15.1)
40 (27.4)
40 (31.5)
13 (38.2)
7 (46.7)
111 (28.1)
9 (20.9)
46 (25.7)
25 (30.1)
22 (33.8)
9 (36.0)
111 (28.1)
20 (21.5)
49 (30.2)
42 (30.0)
111 (28.1)

0.010*

0.06

0.01*

0.006*

0.025*

0.462

0.270

หมายเหตุ p-value < 0.05
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49 (83.1)
80 (81.6)
118 (88.7)
64 (87.7)
25 (92.6)
336 (86.2)
105 (87.5)
101 (87.8)
99 (84.6)
26 (89.7)
4 (44.4)
335 (85.9)
148 (87.6)
82 (84.5)
106 (84.8)
336 (85.9)
91 (86.7)
112 (86.8)
100 (84.7)
25 (80.6)
8 (100.0)
336 (85.9)
63 (87.5)
126 (87.5)
109 (86.5)
25 (73.5)
13 (86.67)
336 (85.9)
36 (83.7)
158 (88.3)
73 (90.1)
51 (78.5)
18 (78.3)
336 (85.9)
83 (89.2)
139 (86.9)
114 (82.6)
336 (85.9)

10 (16.9)
18 (18.4)
15 (11.3)
9 (12.3)
2 (7.4)
54 (13.8)
15 (12.5)
14 (12.2)
18 (15.4)
3 (10.3)
5 (55.6)
55 (14.1)
21 (12.4)
15 (15.5)
19 (15.2)
55 (14.1)
14 (13.3)
17 (13.2)
18 (15.3)
6 (19.4)
0 (0)
55 (14.1)
9 (12.5)
18 (12.5)
17 (13.5)
9 (26.47)
2 (13.33)
55 (14.1)
7 (16.3)
21 (11.7)
8 (9.9)
14 (21.5)
5 (21.7)
55 (14.1)
10 (10.8)
21 (13.1)
24 (17.4)
55 (14.1)

0.410

0.008*

0.717

0.682

0.308

0.179

0.329

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเสพติดเฟสบุ๊ค
และการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า ภาวะติ ด เฟสบุ ๊ ค มี ค วาม
สัมพันธ์กับการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Odd ratio 2.54, 95%CI
1.41- 4.56) (ตารางที่ 3) และเมื่อค�ำนวณด้วย logistic
regression พบว่าการมีภาวะติดเฟสบุค๊ เพิม่ โอกาสการ
มีทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ คิดเป็น 2.57
เท่าเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีภาวะติดเฟสบุ๊ค (ORadj 2.57,

ศิราดา จิตติวรรณ และคณะ

95%CI 1.37-4.81) และปัจจัยอืน่ ทีท่ ำ� นายโอกาสในการ
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติที่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติได้แก่ BMI (ORadj1.07, 95%CI 1.00-1.14)
และความถี่ในการเปรียบเทียบภาพถ่ายตัวเองกับภาพ
ของเพื่อนเป็นประจ�ำ (ORadj5.75, 95%CI 1.29-25.53)
แต่ไม่พบว่าอายุและความถีใ่ นการเปลีย่ นรูปประจ�ำตัวมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกิน
ผิดปกติที่ระดับ p-value < 0.05 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คและการมีทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติ
ไม่มีทัศนคติและพฤติกรรม มีทัศนคติและพฤติกรรม OR
95%CI
p-value
การกินผิดปกติ
การกินผิดปกติ
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่มีภาวะติดเฟสบุ๊ค
253 (89.4)
30 (10.6)
2.54 1.41- 4.56 0.001*
มีภาวะติดเฟสบุ๊ค
83 (76.9)
25 (23.1)
รวมจ�ำนวน
336 (85.9)
55 (14.1)
หมายเหตุ *p-value < 0.05, ค�ำนวณ odd ratioของการมีทศั นคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติเทียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะติดเฟสบุค๊

ตารางที่ 4 ปัจจัยทีท่ ำ� นายโอกาสในการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติคำ� นวณด้วย logistic regression
p-value Adjusted OR
95%CI
อายุ
0.898
1.02
0.74-1.41
BMI
0.038*
1.07
1.00-1.14
ภาวะเสพติดเฟสบุ๊ค
0.003*
2.57
1.37-4.81
ความถี่ในการเปรียบเทียบภาพถ่ายตัวเองกับภาพของเพื่อน (ไม่เคย)
0.183
(น้อย)
0.924
1.04
0.44-2.45
(บางครั้ง)
0.472
1.35
0.60-3.07
(บ่อยครั้ง)
0.788
0.83
0.21-3.31
(เป็นประจ�ำ)
0.022**
5.75
1.29-25.53
ความถี่ในการเปลี่ยนรูปประจ�ำตัว
(ไม่เคย)
0.420
(ทุก 3 เดือน)
0.338
0.62
0.23-1.66
(เดือนละครั้ง)
0.290
0.54
0.17-1.70
(สองครั้งต่อเดือน)
0.775
1.17
0.40-3.46
(≥ สัปดาห์ละครั้ง)
0.947
0.95
0.22-4.10
หมายเหตุ *p-value < 0.05, **ค�ำนวณโอกาสเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายของตัวเองกับภาพของเพื่อน

124

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2560

Relationship between Facebook Addiction and Abnormal Eating Attitudes
and Behaviors among Female Adolescents in Patumthani Province, Thailand

วิจารณ์

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ร ก ใ น
ประเทศไทยที่มีการส�ำรวจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
ของนั ก เรี ย นหญิ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโดยใช้
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค Thai-BFAS
และ Thai EAT-26 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานใน
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะ
ติดเฟสบุ๊คจ�ำนวน 111 ราย ร้อยละ 28.1 ซึ่งต่างจาก
การศึกษาความชุกของภาวะติดเฟสบุ๊คของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสีจ่ งั หวัดทีม่ รี ะดับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจสูงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ที่พบร้อยละ 41.810 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่าง
ด้านลักษณะประชากรและรูปแบบการใช้งานเฟสบุ๊ค
ของกลุ่มนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับ
กลุม่ นักเรียนในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด ส่วนความชุกของการมี
ทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเท่ากับ 56 ราย
คิดเป็นร้อยละ 14.2 ใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้า
นี้ในประเทศไทยที่พบความชุกเท่ากับร้อยละ 10.7414
และเป็นไปได้ว่าแนวโน้มของความชุกที่สูงขึ้นอาจเป็น
อิทธิพลจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วในปัจจุบัน
ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มที่มีภาวะติดเฟสบุ๊ค
จะเพิ่ ม โอกาสการมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการกิ น ที่
ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติถึง 2.57 เท่าเมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ไม่ติดเฟสบุ๊คนั้นตรงกับสมมติฐานของ
การศึกษาและสอดคล้องกับหลายการศึกษาก่อนหน้า
ของต่างประเทศที่พบว่าการใช้เฟสบุ๊คสัมพันธ์กับการ
เพิม่ ความเสีย่ งของพฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติ26-29 และ
มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินผิดปกติ
ผ่านการส่งเสริมค่านิยมเรื่องรูปร่างผอมบางและความ
ไม่พึงพอใจในน�้ำหนักตัวของบุคคล18-20 โดยแนวคิดที่
อธิบายความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ คือ Tripartite influence
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model ของ Thompson21 ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับภาวะ
การกินผิดปกติ 3 ประการได้แก่เพื่อนผู้ปกครองและ
สื่อต่างๆ โดยมีการเชื่อมโยงผ่านหลักการส�ำคัญคือการ
รับค่านิยมเรื่องรูปร่างผอมบางที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน
ของสังคม (thin-ideal internalization) และการเปรียบเทียบ
รูปลักษณ์ภายนอก (appearance comparison) เป็น
ตัวน�ำให้เกิดภาวะความไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเอง
(body dissatisfaction) น�ำไปสู่การเกิดภาวะการกิน
ผิดปกติในที่สุดในส่วนของผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ท�ำนายโอกาสในการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการ
กินผิดปกติที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติพบว่าความถี่ในการ
เปรียบเทียบภาพถ่ายของตัวเองกับภาพของเพื่อนใน
ช่วงความถี่ “เป็นประจ�ำ” เป็นตัวท�ำนายการเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมการกินผิดปกติถึง 5.75 เท่าเมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่ไม่เคยเปรียบเทียบสอดคล้องกับการศึกษา
ก่อนหน้านี้ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้
งานของเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรูปลักษณ์
(appearance-related Facebook exposure) กับการ
มีปจั จัยเสีย่ งต่อภาวะการกินผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับภาวะ
ความกังวลในรูปลักษณ์ของตนเอง18,19,26,28,29 และยังพบ
ว่าการเปรียบเทียบรูปลักษณ์ผ่านการใช้เฟสบุ๊คมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะการกินผิดปกติอีกด้วย19,28,29
ปัจจัยอีกประการที่พบว่าเป็นตัวท�ำนายโอกาส
การมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการกิ น ผิ ด ปกติ ไ ด้ แ ก่
ดัชนีมวลกายหรือ BMI (ORadj1.07) ซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศที่พบว่าดัชนีมวล
กายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผิดปกติทเี่ กีย่ วกับ
พฤติกรรมการกิน16,30,31 อันอาจเป็นผลจากการรับรูค้ วาม
แตกต่างระหว่างรูปร่างในอุดมคติและในความเป็นจริงที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในรูปลักษณ์รว่ มกับการให้ความ
ส�ำคัญเรื่องรูปร่างและน�้ำหนักตัว
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ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี
อย่างไรก็ตาม กลับไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับปัจจัยด้านอายุแตกต่างจากการศึกษาในต่างประเทศ
ที่ พบว่าอายุที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและ
พฤติกรรมการกินทีผ่ ดิ ปกติ16 ซึง่ อาจเกิดจากข้อจ�ำกัดของ
รูปแบบการศึกษาที่ไม่สามารถระบุทิศทางของตัวแปร
และใช้ เ กณฑ์ ค ะแนนในการแปลผลแบบสอบถามที่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับปัจจัยเรื่องความถี่ในการ
เปลี่ยนรูปประจ�ำตัวที่แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้จะพบ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบรูปลักษณ์
ผ่านการใช้เฟสบุ๊ค29 และการเกิดความไม่พึงพอใจใน
รูปร่างของตนเอง18,19 แต่ก็ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ทาง
สถิตกิ บั การเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการกินผิดปกติใน
การศึกษานี้ ซึ่งอาจเป็นผลจากตัวแปรกวน เช่น อิทธิพล
จากบริ บ ทอื่ น ที่ น อกเหนื อ ไปจากการใช้ เ ฟสบุ ๊ ค การ
แสวงหาความพึงพอใจส่วนบุคคล เป็นต้น
ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้คือกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ
จากจังหวัดปทุมธานีและมีช่วงอายุที่แคบอาจท�ำให้
ไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
พื้ น ฐานแตกต่ า งจากกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วได้ แ ละอาจมี
self-report bias หรือมีการประเมินคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็ น จริ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด จากการขาด
เครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในส่วน
ของพฤติกรรมการใช้งานเฟสบุ๊คและจากรูปแบบการ
ศึกษาทีเ่ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางซึง่ บอกได้เพียง
ว่าทั้งสองภาวะมีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ไม่สามารถ
บ่งชีว้ า่ ปัจจัยใดเป็นเหตุนำ� มาก่อนจึงควรพัฒนาเป็นการ
ศึกษาแบบ cohort ในอนาคตและขยายการส�ำรวจ
ข้อมูลในกลุ่มที่มีความแตกต่างในปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
สัมพันธ์กับภาวะการกินผิดปกติ เช่น เพศ ช่วงอายุ
เศรษฐานะทางสังคมหรือครอบคลุมถึงการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ยอดนิยมประเภทอื่น รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ
ที่มีมาตรฐานในการประเมินในโอกาสต่อไป
จากผลการศึกษานี้เป็นการส่งเสริมให้ตระหนัก
ถึ ง ภาวะการใช้ เ ฟสบุ ๊ ค และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ต ้ อ ง
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เฝ้าระวังในวัยรุน่ ซึง่ อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิต
รวมถึ ง กลุ ่ ม โรคของการกิ น ผิ ด ปกติ แ ละอาจเป็ น
เป้ า หมายส� ำ คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาแผนมาตรการป้ อ งกั น
ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
ครอบคลุมโดยมุ่งเน้นการป้องกันในระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ

สรุป

การศึกษานี้พบว่าภาวะติดเฟสบุ๊คเพิ่มโอกาส
การมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการกิ น ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ 2.57 เท่า ปัจจัยอืน่ ทีม่ อี ทิ ธิพลได้แก่
BMI (1.07 เท่า) และการเปรียบเทียบภาพถ่ายตัวเองกับ
ภาพของเพื่อนเป็นประจ�ำ (5.75 เท่า) แต่ไม่พบความ
สัมพันธ์นกี้ บั อายุและความถีใ่ นการเปลีย่ นรูปประจ�ำตัว
ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาผลกระทบจาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดโรคการกินผิดปกติของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อที่จะค้นหาวิธีป้องกันและควบคุมการใช้
สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมต่อไป
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