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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์	 ศึกษาสุขภาพจิตของผู้ใช	้ Facebook	และความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับ

พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้	Facebook

วิธีการศึกษา	 	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง	 โดยสุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 ที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ปีการศึกษา	 2555	 จ�านวน	 420	 ราย	 โดยใช้

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย	 ข้อมูลทั่วไป	พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้	 Facebook	

และแบบสอบถามสภาวะสุขภาพทั่วไปฉบับภาษาไทย	 (Thai	GHQ-12)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ	โดยใช้	logistic	regression	

ผลการศึกษา	นักศึกษาที่ใช้	 Facebook	 ใน	6	 เดือนที่ผ่านมามี	 416	 ราย	 (ร้อยละ	99.0)	 เป็น	

เพศหญิง	222	 ราย	 (ร้อยละ	53.4)	 เวลาเฉลี่ยที่ใช้	 3.0	ชั่วโมงต่อวัน	 (SD=2.6)	นักศึกษา	187	

ราย	 (ร้อยละ	 45.0)	 ประเมินตนเองว่าติด	 Facebook	 และมีคะแนน	GHQ-12	 อยู่ในเกณฑ	์

ผิดปกติ	79	ราย	(ร้อยละ	19.0)	สภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ

ความถี่ในการใช้งานและการประเมินตนเองว่าติด	 Facebook	 (p=0.003	และ	p=0.004	ตาม

ล�าดับ)	 โดยนักศึกษาที่ใช้	 Facebook	 ตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีโอกาส	มีคะแนน	GHQ-12		

ผิดปกติเป็น	2.5	เท่าของนักศึกษาที่ใช้เฉพาะนอกเวลาเรียน	(95%CI=1.3,	4.9)	และนักศึกษาที่

ประเมินตนเองว่าติด	Facebook	มี	GHQ-12	ผิดปกติเป็น	2.1	เท่าของนักศึกษาที่ประเมินตนเอง

ว่าไม่ติด	(95%CI=1.3,	3.4)	นอกจากนี้พบว่า	ผู้ใช้	Facebook	ที่มีพฤติกรรมการใช้ในลักษณะ

อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและขาดความยับยั้งไตร่ตรองในระดับมาก	มีโอกาสที่จะมีปัญหา

สุขภาพจิตเป็น	3.9	เท่า	(95%CI=	1.7,	9.0)	และ	2.9	เท่า	(95%CI=1.2,	6.9)	เมื่อเทียบกับผู้ที่มี

พฤติกรรมเหล่านั้นในระดับน้อย	

สรุป สภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับความถี่ในการใช้	 การติด	

Facebook	และพฤติกรรมการใช้	Facebook	

ค�าส�าคัญ		สุขภาพจิต		นักศึกษา		Facebook	
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ABSTRACT

Objective :	To	study	the	mental	health	of	Facebook	users,	and	the	relationship	between	their	

mental	health	and	frequency	of	Facebook	use,	and	its	effects.	

Method : Cross-sectional	descriptive	study	was	conducted	at	Prince	of	Songkla	University	in	

the	academic	year	2012.	Participants	were	420	university	students.	The	questionnaire	consisted	

of	demographic	characteristics,	behaviors,	and	the	consequences	of	using	Facebook.	Mental	

health	screening	using	the	Thai	General	Health	Questionnaire	(Thai	GHQ-12)	was	included.	

Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics	and	logistic	regression.	

Results :	Among	the	416	students	(99.0%)	who	used	Facebook	in	the	previous	6	months,	222	

were	female	(53.4%).	The	average	duration	of	Facebook	use	was	3.0	hours	per	day	(SD	=2.6).	

There	were	187	students	(45.0%)	who	assessed	themselves	as	being	addicted	to	Facebook,	

and	79	students	(19.0%)	had	a	score	of	GHQ-12,	which	indicates	a	mental	health	problem.		

There	was	 a	 statistically	 significant	 association	 between	 the	 frequency	 of	 use	 and	 the		

self-evaluation	of	being	addicted	to	Facebook	(p=0.003	and	p=0.004,	respectively).	Students	

who	used	Facebook	every	time	they	had	an	opportunity	were	2.5	times	more	likely	to	have	

mental	 health	problems	 than	 students	who	only	 used	Facebook	 outside	 of	 school	 hours		

(95%	CI	=	1.3,	 4.9).	 Students	who	assessed	 themselves	as	being	addicted	 to	 Facebook	

were	2.1	times	more	likely	to	have	mental	health	problems	than	those	who	were	not	addicted		

(95%	CI	=	1.3,	3.4).	Users	who	desired	to	belong	to	a	part	of	society	were	more	than	3.9	times	

(95%	CI	=	1.7,	9.0)	as	likely	to	have	mental	health	problems;	users	who	displayed	impulsiveness		

were	more	than	2.9	times	(95%	CI	=	1.2,	6.9)	as	likely.	

Conclusions :	The	mental	health	of	students	who	used	Facebook	had	a	statistically	significant	

association	with	their	frequency	of	use,	being	addicted	to	Facebook,	and	behaviors.
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บทน�า
	 เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	

ในขณะนี้คือ	 Facebook	 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย	

Mark	 Zuckerberg1	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 พบว่ามีผู ้ใช้	

Facebook	ทั่วโลกประมาณ	773,784,240	 ราย	และ

ในประเทศไทยมีผู ้ใช้งาน	 Facebook	 จ�านวนทั้งสิ้น	

12,881,800	ราย	คดิเป็นร้อยละ	19.40	ของประชากรไทย	

ทั้งหมด	หรือร้อยละ	73.67	ของประชากรไทยที่ใช้งาน

อินเทอร์เน็ต	 นอกจากนี้พบว่าจ�านวนผู้ใช้	 Facebook	

เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา	 6	 เดือน	 3,062,680	 ราย2		

ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 Facebook		

อาจมีข้อดีคือ	 ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว	 เกิดการรวมตัว

ของเพือ่นเก่าหรอืกลุม่คนทีม่คีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนั	

อย่างไรกต็ามมหีลายการศกึษาพบว่าการใช้	Facebook	

ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายด้านได้แก่	 ด้านพฤติกรรม	

ความคิดและอารมณ์3,	4

	 มีการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้	 Facebook	 มักมี

พฤติกรรมน�าเสนอตัวเองเพื่อท�าให้คนอื่นเกิดความ

ประทับใจ	 เช่น	พยายามสร้างภาพอุดมคติของตนเอง

ใน	Facebook3	โดยผูท้ีใ่ช้เวลากบั	Facebook	มาก	หรอื

กลุ่มที่ติด	 Facebook	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใน

ลักษณะน�าเสนอตัวเองและบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง	

(narcissistic	 personality)5	นอกจากนี้พบว่าการติด	

Facebook	สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความต้องการเป็นส่วน

หนึง่ของสงัคม	(need	to	belong)	ซึง่เป็นแรงขบัเคลือ่นให้

บุคคลนั้นท�าพฤติกรรมต่างๆ6	ท�าให้คนที่ใช้	Facebook		

เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ	 เพื่อทดแทนความ

รู้สึกที่ถูกตัดขาดจากสังคมในชีวิตจริง	และยังช่วยเสริม

ความภาคภูมิใจในตัวเอง	 (self	 esteem)	 ของผู้ที่ใช้		

Facebook	ผ่านการน�าเสนอตัวเอง	(self	representation)		

ในทางที่ดี เพื่อให ้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 	 และได ้รับ	

การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

	 ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว ่าบุคคลที่มีพฤติกรรม	

ติดการใช้	 Facebook	หรือมีพฤติกรรมการแสดงออก

ในการใช้	Facebook	ในลักษณะดังกล่าวอาจมีปัญหา

สุขภาพจิตแอบแฝงอยู่	 ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ

ถึงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้	 Facebook	กับ

ปัญหาสุขภาพจิต	 จะยังประโยชน์และส่งผลดีทั้งใน	

แง่การเฝ้าระวัง	 ค้นหา	 ส่งเสริมและป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตของคนในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
	 การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง	

ผลของ	 Facebook	 ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่ง

ผ่านคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย		

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อ

วันที่	30	พฤษภาคม	2555	(EC	เลขที่	55-263-03-4-3)		

โดยเป็นการส�ารวจอัตราการใช้	 พฤติกรรมการใช้		

ผลและผลกระทบจากการใช้	 Facebook	 ในนักศึกษา

มหาวิทยาลัย	 ส�าหรับการศึกษานี้	 เป็นการวิเคราะห์

ข ้อมูลที่ได ้จากการส�ารวจข้างต ้นเพิ่มเติม	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

	 1.		สุขภาพจิตของผู้ใช้	Facebook

	 2.		ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตของผู ้ใช้	

Facebook	 กับพฤติกรรมการใช้และผลกระทบจาก	

การใช้	Facebook

	

วิธีการศึกษา
 รูปแบบการศึกษา	

	 เป ็นการศึกษาเชิ งพรรณนาภาคตัดขวาง		

(cross-sectional	descriptive	study)

	 กลุ่มประชากรที่ศึกษา

	 นกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขต

หาดใหญ่	ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2555	ทั้งหมด	

14	คณะ	ผู้วิจัยสุ่มเลือกอย่างง่ายมาจ�านวน	7	คณะ	คือ		
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แพทยศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	วทิยาศาสตร์	วศิวกรรมศาสตร์	

อุตสาหกรรมเกษตร	วิทยาการจัดการ	และนิติศาสตร์

	 ขนาดตัวอย่าง

	 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการ

ศกึษาเรือ่ง	ผลของ	Facebook	ต่อนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ดังกล่าวแล้วข้างต้น	 โดยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างนักศึกษา

จ�านวน	420	ราย

	 เครื่องมือที่ใช	้

	 แบบสอบถามแบบตอบเองประกอบด้วย	1)	ข้อมลู	

ทัว่ไป	2)	พฤตกิรรมการใช้	Facebook	ซึง่เป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า	 (rating	 scale)	 โดยมีระดับคะแนน	 1-5	

คะแนน	3)	ผลกระทบจากการใช้งาน	Facebook	และ	

4)	 แบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต	 ใช้แบบสอบถาม

สภาวะสุขภาพทั่วไปฉบับภาษาไทย	 (General	Health	

Questionnaire	 12	 ข้อ-	 Thai	 GHQ-12)	 โดยผู้ที่ได้

คะแนนรวมตั้งแต่	 2	คะแนนขึ้นไปถือว่าผิดปกติหรือมี

ปัญหาทางสุขภาพจิต

 วิธีเก็บข้อมูล

	 แจกแบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน		

2555	 ให้กลุ ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมกลับทันที

หลังเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถามโดยสุ่มเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจากทุกชั้นปี	ชั้นปีละ	14	ราย	(เพศชาย	7	ราย	

หญิง	 7	 ราย)	 ส�าหรับคณะที่มี	 4	 ชั้นปี	 6	 คณะ	 และ	

คณะทีม่	ี6	ชัน้ปี	1	คณะ	รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้	420	ราย

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 วิ เคราะห ์ผลที่ ได ้จากแบบคัดกรองป ัญหา	

สขุภาพจติ	(GHQ-12)	โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	น�าเสนอ

ในรปูแบบของค่าเฉลีย่	ความถีแ่ละร้อยละ	และวเิคราะห์

ความสัมพันธ์อย่างหยาบ	 (crude	 analysis)	 ระหว่าง

สภาวะสุขภาพจิตกับพฤติกรรมการใช้และผลกระทบ

จากการใช้	Facebook	โดยใช้	logistic	regression	

ผลการศึกษา
 1.  ข้อมูลทั่วไป

	 นักศึกษาที่ใช้	 Facebook	 ใน	6	 เดือนที่ผ่านมา

จ�านวนทั้งสิ้น	416	ราย	(ร้อยละ	99.0)	เป็นเพศชาย	194	

ราย	(ร้อยละ	46.6)	หญิง	222	ราย	(ร้อยละ	53.4)	อายุ

เฉลี่ย	20.3	ปี	 (s.d.	=1.4)	เกรดเฉลี่ย	3.1	(s.d.	=0.5)	

และมรีายรบั	5,001-10,000	บาทต่อเดอืน	(ร้อยละ	63.8)	

 2.  ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมการใช้  

Facebook และผลกระทบจากการใช้ Facebook 

	 ในช่วง	 6	 เดือนที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่ใช้	

Facebook	 เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน	 (ร้อยละ	 87.0)	

ตดิต่อเรือ่งเรยีน/งาน	(ร้อยละ	70.0)	และตดิตามข่าวสาร	

(ร้อยละ	60.8)	โดยมเีวลาเฉลีย่ของการใช้	คอื	3.0	ชัว่โมง

ต่อวัน	(s.d.	=2.6)	มีนักศึกษาจ�านวน	230	ราย	(ร้อยละ		

55.3)	 ใช้	 Facebook	 มากกว่า	 2	 ชั่วโมงต่อวัน	 และ	

มีนักศึกษา	36	ราย	(ร้อยละ	8.7)	ใช้มากกว่า	5	ชั่วโมง

ต่อวัน

	 ในด้านความถี่ของการใช้	 Facebook	 พบว่า

นกัศกึษาจ�านวน	154	ราย	(ร้อยละ	37.0)	ใช้	Facebook		

ทุกครั้งที่มีโอกาส	 นักศึกษา	 13	 ราย	 (ร้อยละ	 3.1)		

ใช้	 Facebook	ตลอดเวลาแม้ในชั่วโมงเรียนหรือก�าลัง

ท�างานและนักศึกษาจ�านวน	187	 ราย	 (ร้อยละ	 45.0)	

ประเมินตนเองว่าติดการใช้	Facebook	

	 นักศึกษามีพฤติกรรมการโพสต์	 Facebook		

ใน	3	ลักษณะคือ	น�าเสนอตัวเอง	 (self	presentation)	

ต้องการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	(need	to	belong)	และ

ขาดความยับยั้งไตร่ตรอง	(impulsiveness)	

	 ผูใ้ช้	Facebook	ประเมนิตนเองว่าได้รบัผลกระทบ	

จากการใช้	 Facebook	 ในด้านพฤติกรรม	 ความคิด	

และอารมณ์ในระดับน้อย	 ในขณะที่มีการรับรู้ถึงผลใน

แง่บวกของการใช้งาน	 Facebook	 ในระดับปานกลาง

ถึงมากที่สุด	 โดยเฉพาะในด้านที่เป็นช่องทางติดต่อ	

เพือ่นเก่า	สร้างความสมัพนัธ์กบัเพือ่นใหม่และเกดิความ

คิดใหม่ๆ	จากการแลกเปลี่ยนกันใน	Facebook	
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 3. ผลการคดักรองปัญหาสขุภาพจติ โดยใช้

แบบสอบถามสภาวะสุขภาพทั่วไป (GHQ-12)

	 นักศึกษาที่ใช้งาน	 Facebook	 ในช่วง	 6	 เดือน

ที่ผ่านมาจ�านวน	 416	 ราย	 มีนักศึกษาที่มีค่าคะแนน	

GHQ-12	อยู่ในเกณฑ์ปกติจ�านวน	 337	 ราย	 (ร้อยละ	

81.0)	และมีค่าคะแนน	GHQ-12	อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

จ�านวน	79	ราย	(ร้อยละ	19.0)	

	 4.  ความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพจติของผูใ้ช้ 

Facebook ใน 6 เดือนที่ผ่านมากับลักษณะทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้และผลกระทบ

จากการใช้ Facebook 

	 	 4.1		ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 เพศ	 สายการเรียน	 เกรดเฉลี่ย	 สถานภาพ		

(มี/ไม่มีคู่รัก)	 ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา	 รายรับต่อเดือน	 ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัสขุภาพจติของนกัศกึษาทีใ่ช้	Facebook		

ใน	 6	 เดือนที่ผ ่านมาอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกับสุขภาพจิต	(N=416)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ผลคัดกรองสุขภาพจิต จ�านวน (ร้อยละ)

OR

(95%CI)
p-valueปกติ 

N=337

ผิดปกติ 

N=79
เพศ	 ชาย

	 หญิง

159	(47.2)

178	(52.8)

35	(44.3)

44	(55.7)

1

1.1	(0.7,	1.8)

0.644

คณะ		 สายสังคมศาสตร์

	 สายวิทยาศาสตร์

	 สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

93	(27.6)

131	(38.9)

113	(33.5)	

18	(22.8)

36	(45.6)

25	(31.6)

1

1.4	(0.8,	2.6)

1.1	(0.6,	2.2)

0.512

เกรดเฉลี่ย	 <=	2.50

	 2.51-2.99

	 >=	3.00

49	(15.2)

79	(24.5)

195	(60.4)

8	(10.8)

22	(29.7)

44	(59.5)

1

1.7	(0.7,	4.1)

1.4	(0.6,	3.1)

0.474

สถานภาพ	 โสด

	 มีคู่รัก

255	(75.7)

82	(24.3)

61	(77.2)

18	(22.8)

1

0.9	(0.5,	1.6)

0.771

ชั้นป	ี ปี	1

	 ปี	2

	 ปี	3

	 ปี	4-6

76	(22.6)

82	(24.3)

78	(23.1)

101	(30.0)

21	(26.6)

15	(19)

20	(25.3)

23	(29.1)

1

0.7	(0.3,	1.4)

0.9	(0.5,	1.9)

0.8	(0.4,	1.6)

0.706

เงินเดือน	 <	5,000	บาท

	 5,000-10,000	บาท

	 >10,000	บาท

98	(29.1)

215	(63.8)

24	(7.1)

24	(30.4)

51	(64.6)

4	(5.1)

1

0.9	(0.6,	1.7)

0.7	(0.2,	2.2)

0.789

  4.2		ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับ

ลักษณะการใช้และพฤติกรรมการใช้	Facebook	

	 	 ความถีใ่นการใช้งานและการประเมนิตนเอง

ว่าติด	Facebook	มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ	ิ(p=0.003	และ	p=0.004	ตามล�าดบั)	

โดยนกัศกึษาทีใ่ช้	Facebook	ตลอดเวลาหรอืทกุครัง้ทีม่ี

โอกาส	มผีลการคดักรองสขุภาพจติอยูใ่นเกณฑ์ผดิปกติ

เป็น	2.5	เท่า	(95%CI=1.3,	4.9)	เมื่อเทียบกับนักศึกษา

ที่ใช้	Facebook	เฉพาะนอกเวลาเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ	

ทางสถิติ	และนักศึกษาที่ประเมินตนเองว่าติด	Facebook	



สุขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้ facebook จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 59 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557262

มผีลการคดักรองสขุภาพจติอยูใ่นเกณฑ์ผดิปกตเิป็น	2.1	

เท่า	(95%CI=1.3,	3.4)	เมือ่เทยีบกบันกัศกึษาทีป่ระเมนิ

ตนเองว่าไม่ติด	Facebook	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

	 	 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้	Facebook	

พบว่ามคีวามสมัพันธก์บัสขุภาพจติอย่างมนียัส�าคญัทาง	

สถิติ	 โดยผู้ที่มีพฤติกรรมในลักษณะอยากเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมในระดับปานกลางและมากมีโอกาสที่มี	

ผลการคัดกรองสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติเป็น	2.2		

(95%CI=1.3,	 3.7)	และ	3.9	 เท่า	 (95%CI=1.7,	 9.0)		

เมื่อเทียบกับคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย	

และพบว่าผู้ที่มีพฤติกรรมในลักษณะขาดความยับยั้ง	

ไตร่ตรองในระดบัมากมโีอกาสทีม่ผีลการคดักรองสขุภาพจติ	

อยูใ่นเกณฑ์ผดิปกตเิป็น	2.9	เท่า	(95%CI=1.2,	6.9)	เมือ่

เทียบกับผู้ที่มีพฤติกรรมนี้อยู่ในระดับน้อย	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2	ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้และพฤติกรรมการใช้	Facebook	กับสุขภาพจิต	(N=416)

ลักษณะและพฤติกรรมการใช้ Facbook
ผลคัดกรองสุขภาพจิต จ�านวน (ร้อยละ)

OR

(95%CI)
P-valueปกติ 

N=337

ผิดปกติ 

N=79
เวลาที่ใช้งานต่อวัน (ชั่วโมง)

	 <	1

	 1-2

	 >	2

35	(10.4)

121	(35.9)

181	(53.7)

5	(6.3)

25	(31.6)

49	(62.0)

1

1.4	(0.5,	4.1)

1.9	(0.7,	5.1)

0.312

ความถี่ในการใช้งาน	

	 นอกเหนือเวลาเรียน

	 ตลอดเวลา	/	ทุกครั้งที่มีโอกาส

	 ไม่แน่นอน

89	(26.4)

122	(36.2)

126	(37.4)

13	(16.5)

45	(57.0)

21	(26.6)

1

2.5	(1.3,4.9)

1.1	(0.5,2.4)

0.003*

การประเมินตนเองว่าติด Facebook 

	 ไม่ติด

	 ติด

197	(58.5)

140	(41.5)

32	(40.5)

47	(59.5)

1

2.1	(1.3,3.4)

0.004*

น�าเสนอตัวเอง (Self presentation)

	 น้อยที่สุด/น้อย

	 ปานกลาง

	 มาก/มากที่สุด

198	(58.8)

97	(28.8)

41	(12.2)

44	(55.7)

22	(27.9)

13	(16.5)

1

1.0	(0.6,	1.8)

1.4	(0.7,	2.9)

0.614

อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Need to 

belong)

	 น้อยที่สุด/น้อย

	 ปานกลาง

	 มาก/มากที่สุด

218	(64.7)

100	(29.7)

18	(5.3)

34	(43.0)

34	(43.0)

11	(13.9)

1

2.2	(1.3,	3.7)

3.9	(1.7,	9.0)

<0.001*

ขาดความยบัยัง้ไตร่ตรอง (Impulsiveness)

	 น้อยที่สุด/น้อย

	 ปานกลาง

	 มาก/มากที่สุด

258	(76.6)

62	(18.4)

16	(4.8)

50	(63.3)

20	(25.3)

9	(11.4)

1

1.7	(0.9,	3.0)

2.9	(1.2,	6.9)

0.030*

*	Significant	(p<0.05)	
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	 	 4.3		ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับ	

ผลกระทบจากการใช้	Facebook	

	 	 ผลกระทบจากการใช้	 Facebook	 สัมพันธ์

กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งผลในด้าน	

พฤติกรรม	(การคุยกับคนอื่นในชีวิตจริงน้อยลง	มีความ

ขัดแย้งกับคนรู ้จักใน	 Facebook	 ประสิทธิภาพการ

เรียนที่ลดลง	อดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ	ติดเกมใน		

Facebook)	 รวมถึงในด้านความคิด	 (คิดจดจ่อน้อยลง

หรอืไม่มสีมาธ	ิคดิว่าตวัเองด้อยกว่าคนอืน่)	และในด้าน

อารมณ์	(กงัวลกบัข้อมลูข่าวใน	Facebook	และกลวัหรอื

รู้สึกถูกคุกคามจาก	Facebook)	(ตารางที่	3)

	

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลกระทบจากการใช้	Facebook	(N=416)

ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค
ผลคัดกรองสุขภาพจิต จ�านวน (ร้อยละ)

OR
(95%CI)

P-valueปกติ
N=337

ผิดปกติ
N=79

ด้านพฤติกรรม	
	 น้อยที่สุด/น้อย
	 ปานกลาง
	 มาก/มากที่สุด

269	(79.8)
53	(15.7)
15	(4.5)

43	(54.4)
29	(36.7)
7	(8.9)

1
3.4	(1.9,	5.9)
2.9	(1.1,	7.6)

<0.001*

ด้านความคิด
	 น้อยที่สุด/น้อย
	 ปานกลาง
	 มาก/มากที่สุด

266	(78.9)
59	(17.5)
12	(3.6)

43	(54.4)
30	(37.9)
6	(7.6)

1
3.2	(1.8,	5.4)
3.1	(1.1,	8.7)

<0.001*

ด้านอารมณ์ความรู้สึก
	 น้อยที่สุด/น้อย
	 ปานกลาง
	 มาก/มากที่สุด

256	(75.9)
53	(15.7)
28	(8.3)

42	(53.2)
29	(36.7)
8	(10.1)

1
3.3	(1.9,	5.8)
1.7	(0.7,	4.1)

<0.001*

*	Significant	(p<0.05)	

วิจารณ์ 
	 จากการศกึษาพบว่านกัศกึษาทีใ่ช้งาน	Facebook		
ในช่วง	6	เดอืนทีผ่่านมามจี�านวน	416	ราย	(ร้อยละ	99.0)		
โดยมีเวลาเฉลี่ยของการใช้	 Facebook	คือ	3.0	ชั่วโมง
ต่อวัน	 (SD=2.6)	 ซึ่งมากกว่าการศึกษาในประเทศ	
เซอร์เบยี	พบว่ากลุม่นกัศกึษาชัน้	high	school	ซึง่มอีายุ
เฉลี่ย	 18.03	 ปีใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ย	
อยูท่ี	่1.86	ชัว่โมง	(s.d.	=	2.08)7	นอกจากนีพ้บว่าร้อยละ	
55.3	ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้งาน	
Facebook	มากกว่า	2	ชัว่โมงต่อวนัซึง่เป็นอตัราทีส่งูกว่า	
กลุ ่มตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	 ซึ่งพบเพียงร้อยละ	 34.58	 และ	

มีนักศึกษาประเมินตนเองและรับรู ้ว ่าตนเองติด		
Facebook	 187	 ราย	 (ร้อยละ	 45.0)	 ซึ่งคิดเป็นอัตรา
การรับรู้ที่สูง	เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นๆ	ที่มีการส�ารวจ	
นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศเปรูในป	ีพ.ศ.	 2555	
พบอัตราการติด	 Facebook	 อยู ่ที่ร ้อยละ	 8.69	 ซึ่ง	
ต�่ากว่าที่พบในการศึกษานี้ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
ปีที่ท�าการศึกษา	ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ ่มตัวอย่างที่ท�าการ
ศึกษา	 และเกณฑ์การวินิจฉัยค�าว่า	 ติด	 Facebook		
ที่แตกต่างกัน	
	 นอกจากนี้พบว่า	 ร้อยละ	 19.0	 ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	Facebook	มีผลการคัดกรองสุขภาพ



สุขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้ facebook จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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จิตอยู ่ในเกณฑ์ผิดปกติ	 ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่าเมื่อเทียบ
กับการศึกษาในนักศึกษาแพทย์	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นในปี	 พ.ศ.	 2554	 ซึ่งคัดกรองสุขภาพจิต
โดยใช้	GHQ-12	 และ	GHQ-28	ตามล�าดับ	 ที่พบว่า	
ร้อยละ	 29.110	 และ	 25.611	 ของนักศึกษาแพทย์มี	
ผลการคดักรองสขุภาพจติอยูใ่นเกณฑ์ผดิปกติ	ทัง้นีอ้าจ
เนื่องจากปีที่ท�าการศึกษา	 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างและ
แบบสอบถามที่ใช้นั้นมีความแตกต่างกัน
	 เมือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพจติกบั
ปัจจยัต่างๆ	พบว่า	สขุภาพจติมคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่
ของการใช้	 Facebook	 และการประเมินตนเองว่าติด		
Facebook	โดยพบว่า	ผูท้ีใ่ช้	Facebook	ตลอดเวลาหรอื
ทกุครัง้ทีม่โีอกาสหรอืมเีวลา	มผีลการคดักรองสขุภาพจติ
อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติเป็น	 2.5	 เท่า	 (95%CI=1.3,	 4.9)	
ของผู้ที่ใช้	 Facebook	นอกเวลาเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ	
ทางสถิติ	 และผู ้ที่ประเมินตนเองว่าติด	 Facebook		
มี	GHQ	ผิดปกติเป็น	2.1	เท่า	(95%CI=1.3,	3.4)	ของ
ผู้ที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
แสดงว่าผู้ที่ใช้งาน	 Facebook	 ในอัตราที่มากเกินไป
จนถึงขั้นรับรู้ว่าติด	 Facebook	 นั้นอาจเป็นกลุ่มที่ใช้
งาน	Facebook	มากเกินไปจนเกิดมีปัญหาสุขภาพจิต	
หรือในทางกลับกันผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจใช้งาน	
Facebook	 ในปริมาณที่มากเพื่อใช้เป็นที่เยียวยาจิตใจ
และส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง	(self	esteem)3
	 นอกจากนี้พบว่า	 สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งาน	Facebook	อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติในด้านความอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
การขาดความยับยั้งไตร่ตรอง	 โดยผู้ที่มีแบบพฤติกรรม
ในลักษณะอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในระดับ	
ปานกลางถงึมากมโีอกาสทีม่ผีลการคดักรองสขุภาพจติ	
อยู ่ในเกณฑ์ผิดปกติเป็น	 2.2	 และ	 3.9	 เท่าของคน
ที่มีพฤติกรรมนี้อยู ่ในระดับน้อย	 (95%CI=1.3,	 3.7	
และ	 1.7,	 9.0	 ตามล�าดับ)	 และผู้ที่มีพฤติกรรมขาด
ความยับยั้งไตร่ตรองในระดับมากมีโอกาสที่มีผลการ	
คัดกรองสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติเป็น	 2.9	 เท่า

ของผู้ที่มีพฤติกรรมนี้อยู่ในระดับน้อย	 (95%CI=1.2,	
6.9)	สอดคล้องกับการศึกษาแบบ	systematic	review	
ของ	 Nadkarni3	 ซึ่งพบว่า	 กลุ่มผู้ใช้งาน	 Facebook		
มักมีพฤติกรรมน�าเสนอตัวเองเพื่อท�าให ้คนอื่นๆ		
เกิดความประทับใจ	 เช่น	 พยายามสร้างภาพบุคคล
ในอุดมคติของตัวเองใน	 Facebook	 และสัมพันธ์กับ		
narcissistic	personality5	และการติด	Facebook	ของ
นักศึกษายังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความต้องการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	(need	to	belong)	
ซึ่งความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้มักเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้คนเราท�าพฤติกรรมต่างๆ6	ท�าให้เกิดความ
รู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ	 ได้เพื่อทดแทนกับความรู้สึกที่
ถูกตัดขาดจากสังคมในชีวิตจริง	 นอกจากนี้การได้เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมจะเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนให้คนเรา
กระท�าในสิ่งต่างๆ	และยังช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง	 (self	 esteem)	 ของผู้ที่ใช้งาน	 Facebook		
ดีขึ้นด้วย	ทั้งนี้ยังพบว่า	 ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และความภาคภูมิใจในตัวเองที่ดียังสัมพันธ์กับการน�า
เสนอตัวเอง	 (self	 representation)	อีกด้วย	 โดยพบว่า
ผู้ที่ใช้งาน	 Facebook	แล้วมีพฤติกรรมน�าเสนอตัวเอง	
จะพยายามน�าเสนอตัวเองในทางที่ดี	 เพื่อให้เกิดภาพ
ลักษณ์ที่ดี	 และได้รับการยอมรับหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง	 (self	
esteem)	ที่ดี3

	 อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังพบว่า	 สุขภาพจิตมี
ความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการใช้	 Facebook	 ใน
ทุกๆ	ด้านกล่าวคือ	ด้านพฤติกรรม	(การคุยกับคนอื่นใน
ชวีติจรงิน้อยลง	มคีวามขดัแย้งกบัคนรูจ้กัใน	Facebook	
ประสิทธิภาพการเรียนที่ลดลง	 อดนอนหรือพักผ่อน	
ไม่เพียงพอ12	 ติดเกมใน	 Facebook)	 ด้านความคิด		
(มีความคิดจดจ่อน้อยลงหรือไม่มีสมาธิ	 คิดว่าตัวเอง
ด้อยกว่าคนอื่น)	และด้านอารมณ์	 (กังวลกับข้อมูลข่าว
ใน	Facebook	กลวัหรอืรูส้กึถกูคกุคามจาก	Facebook)	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	สอดคล้องกับการศึกษาก่อน
หน้านี้ที่พบว่าการใช้งาน	Facebook	จะมีผลท�าให้การ
สื่อสารโดยตรงกับคนรอบข้างลดลง	 สุขภาวะทางจิต
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ลดลง	ท�าให้เกิดความขัดแย้งกับคนรู้จักได้บ่อยๆ	4,13	

ในขณะที่บางการศึกษาพบผลที่ตรงกันข้าม	 โดยพบ
ว่าการใช้งาน	Facebook	ท�าให้ผูใ้ช้งานรูส้กึเหงาน้อยลง	
เชื่อมโยงกับคนอื่นๆ	มากขึ้น3	และเป็นทางเลือกส�าหรับ
คนที่มีปัญหาในทักษะการเข้าสังคม	 ทั้งนี้การใช้งาน		
Facebook	อาจเป็นเป็นดาบสองคม	คอืเป็นทัง้สิง่ทีช่่วย
ให้คนเราเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงจากการได้ติดต่อกับ	
คนอื่น	 แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้รู้สึกห่างเหินจากกัน
และกัน	ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน	หากผู้ใช้ใช้
งานมากเกนิไป	จนเมือ่ไม่ได้ใช้งานกก็ลบัเกดิความรูส้กึ
ไม่เชื่อมโยงกับคนรอบข้าง	และเป็นแรงกระตุ้นให้มาใช้
งาน	Facebook	มากขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยง
กับผู้อื่นอีกครั้ง3,4

ข้อจ�ากัดและข้อเสนอแนะ
	 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีค้อื	การพยายาม
ศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้งาน	Facebook	 ในด้าน
ต่างๆ	 กับความสัมพันธ์ต่อสุขภาพจิต	 เพื่อน�าข้อมูล	
ดังกล่าวไปใช้ในการส�ารวจ	 ติดตาม	 หรือสร้างแบบ
ประเมินเพื่อคัดกรองกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการได้รับ
ผลกระทบจากการใช้งาน	 Facebook	ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
ให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที	
	 ข้อจ�ากดัของการศกึษาครัง้นีค้อื	แบบการประเมนิ
เป็นลกัษณะ	self	report	อาจท�าให้ได้ข้อมลูทีไ่ม่ตรงตาม
ความเป็นจรงิ	และผูว้จิยัได้ศกึษาพฤตกิรรมและผลกระทบ	
จากการใช้งาน	 Facebook	 ซึ่งใช้ข้อค�าถามที่ผู ้วิจัย
คิดค้นขึ้นมา	ซึ่งข้อค�าถามอาจยังไม่ครอบคลุมลักษณะ
ทัง้หมดของพฤตกิรรมหรอืผลกระทบนัน้ๆ	ทัง้การศกึษา	
ครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแบบ	survey	ยงัไม่สามารถทดสอบ
ความเป็นเหตุปัจจัย	 (cause	 and	 effect)	 ซึ่งกันและ
กันของแต่ละตัวแปรได้	 เช่น	 ไม่สามารถบอกได้ว่า
เพราะการเป็นคนที่ชอบน�าเสนอตัวเองจึงท�าให้ติด	
Facebook	หรือการติด	 Facebook	ท�าให้เป็นคนชอบ
น�าเสนอตัวเอง	เป็นต้น	นอกจากนี้พบว่านักศึกษาที่เข้า
มาเป็นกลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง	 อาจมี	
selection	bias	ได้	อีกทั้งการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์

เพิ่มเติมจากการศึกษาเรื่อง	 ผลของ	 Facebook	 ต่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัย	 ซึ่งค�านวณขนาดตัวอย่างตาม
วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาหาความชุกของผู ้ใช้	
Facebook	โดยไม่ได้ค�านงึถงึการวเิคราะห์เพือ่หาความ
สัมพันธ์แต่อย่างใด
	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไปคือ	 จาก	
ข้อจ�ากดัข้างต้น	อาจต้องอาศยัแบบทดสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน	
มากขึน้	เช่น	Bergen	Facebook	addiction	scale	(BFAS)		
ฉบับสมบูรณ์,	Minnesota	multiphasic	 personality	
inventory	(MMPI),	NEO	personality	inventory	รวมถึง	
การใช้	 GHQ-28	 หรือมากกว่าเพื่อที่จะได้แยกแยะ	
รายละเอยีดของความผดิปกตไิด้มากขึน้	รวมทัง้การศกึษา
เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
จากการใช้งาน	Facebook	ในระยะยาวเพือ่ความเข้าใจถงึ
ผลของการใช้งาน	Facebook	อย่างแท้จริง	

สรุป
	 ปัญหาสขุภาพจติมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญั	
ทางสถิติกับความถี่ในการใช้งาน	การประเมินตนเองว่า	
ติด	Facebook	พฤติกรรมการใช้	Facebook	ในลักษณะ	
อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการขาดความยับยั้ง
ไตร่ตรอง	และสมัพนัธ์กบัผลกระทบจากการใช้	Facebook	
ทั้งด้านพฤติกรรม	ด้านความคิด	และด้านอารมณ	์
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