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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดสื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์

ระหว่างการติดสื่อสังคมออนไลน์กับภาวะสมาธิส้ัน ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานคร

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองและนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 ขนาดตัวอย่าง

จ�านวน 601 ราย ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ�านวน 428 ชุด ใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวและ 

รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบบทดสอบการติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social media addiction test) 

และแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น SNAP-IV rating scale ฉบับภาษาไทย ส�าหรับผู้ปกครอง 

ผลการศึกษา พบความชุกของการติดส่ือสังคมออนไลน์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17.6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภาวะสมาธิส้ันมีความสัมพันธ์กับการติด 

สื่อสังคมออนไลน์ และเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยพบว่าการไม่มีภาวะสมาธิส้ันช่วยลดโอกาส 

การตดิสือ่สงัคมออนไลน์ได้ แต่ไม่มนัียส�าคญัทางสถติ ิพบว่าปัจจยัอืน่ๆ ทีช่่วยลดโอกาสการติดสือ่สงัคม

ออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ ระยะเวลาการใช้น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน การไม่ใช้ Instagram การไม่ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้อความ/รูปภาพ และการไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อลืมความทุกข์ 

สรุป การศึกษานี้พบความชุกของการติดสื่อสังคมออนไลน์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17.6 รวมทั้งพบว่าภาวะสมาธิสั้นมีความสัมพันธ์กับการติดสื่อสังคมออนไลน์ 

โดยการไม่มีภาวะสมาธิสั้นช่วยลดโอกาสการติดส่ือสังคมออนไลน์ได้ แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  

อย่างไรกต็าม การศกึษานีพ้บปัจจยัหลายประการทีช่่วยลดโอกาสการตดิสือ่สงัคมออนไลน์ได้ ซึง่สามารถ

ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

ต่อการติดสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไป
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ABSTRACT

Objective : To assess the prevalence and related factors of social media addiction, and  

association between social media addiction and attention deficit/ hyperactivity symptoms in 

high school students in Bangkok

Method : A cross-sectional descriptive study was conducted. Data were collected from 

parents and students in high schools in Bangkok. The sample size was 601 subjects. Total 

428 questionnaires were sent back.  The study was conducted between January and March 

2016. The questionnaire consisted of three sections. First section included questions involving 

demographic data and patterns of social media use. Second section is social media addiction 

test (SMAT). Third section is Thai version of SNAP-IV rating scale, parent version.

Results : Prevalence of social media addiction in high school students in Bangkok was  

17.6 percent. From data analysis, social media addiction was associated with attention  

deficit/hyperactivity symptoms. In multinomial logistic regression analysis, not having attention 

deficit/hyperactivity symptoms decreased the chance of social media addiction but found no 

statistical significance. In addition, statistically significant factors that can decrease the chance 

of social media addiction are amount of time that spent on social media less than 4 hours 

per day, not using Instagram, and not using social media for sharing messages/pictures and 

relieving stress. 

Conclusions : Prevalence of social media addiction in high school students in Bangkok 

was 17.6 percent. This is the first study examining the association between social media 

addiction and attention deficit/hyperactivity symptoms in Thailand, found that social media 

addiction was associated with attention deficit/hyperactivity symptoms. Not having attention  

deficit/hyperactivity symptoms decreased the chance of social media addiction but found 

no statistical significance. However, we found many factors that can decrease the chance of 

social media addiction. These data are important and can use for establishing guidelines to 

control social media use, especially in adolescents, who are vulnerable to developing social 

media addiction. 

Keywords : Social media addiction, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), 

Adolescent
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บทน�า
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้
ชีวิตประจ�าวันอย่างครอบคลุมเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะ
การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ทุกคนสามารถ
เช่ือมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทาง 
เครือข่ายที่รู้จักกันในช่ือของสื่อสังคมออนไลน์ (social 
media) ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกและมีแนว
โน้มการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีสื่อสังคม
ออนไลน์ได้รับการพัฒนาจนมีรูปแบบการใช้งานท่ีมี
ความดึงดูดน่าสนใจ และมีผู้ใช้งานจ�านวนมาก ท�าให้
หลายฝ่ายเกดิความตระหนกัถงึรปูแบบและผลกระทบที่
เกดิจากการใช้สือ่สงัคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม เช่น 
การใช้งานทีม่ากเกนิไปจนเกดิเป็นพฤตกิรรมการเสพติด  
ปัจจุบันยังไม่มีหลักในการวินิจฉัยการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ชัดเจน แต่จากงานวิจัยโดยส่วนใหญ่แล้ว
พบว่าเป็นการเสพตดิทางพฤตกิรรมทีม่คีวามคล้ายคลงึ
กับการติดสารเสพติด รวมทั้งจัดให้การติดสื่อสังคม
ออนไลน์นัน้เป็นส่วนหนึง่ของการเสพตดิอนิเทอร์เนต็ ซึง่
ใน DSM-5 ได้จดัให้การเสพตดิอนิเทอร์เนต็อยูใ่นหมวด
โรคส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นโรคที่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติม
 จากการศึกษาถึงการติดสื่อสังคมออนไลน์ใน
ปัจจุบัน  พบว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการใช้งานและมีความ
เสี่ยงต่อการติดสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด สิ่งหนึ่งที่มี
ความโดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วงวัยรุ่นคือการพัฒนา
ความเป็นตัวของตัวเอง และความต้องการมีอัตลักษณ์
ที่ม่ันคง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ประโยชน์พื้นฐาน 
ในการเพิ่มความเชื่อมโยงทางสังคมของวัยรุ ่น โดย 
McKenna ได้อธิบายผ่านทาง The stimulation  
hypothesis1 ว่าวัยรุ่นเกิดความรู้สึกผ่อนคลายที่จะเปิด
เผยตัวเองในโลกออนไลน์มากกว่าการสื่อสารแบบที่
ต้องมีการเผชิญหน้า เนื่องจากรู้สึกถูกคุกคามน้อยกว่า  
รวมทั้งสามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ
มากกว่า จึงเชื่อว่าการสื่อสารแบบออนไลน์จะน�าไป
สู่มิตรภาพที่ใกล้ชิดและมีคุณภาพมากข้ึน นอกจากนี้  
McKenna ยังได้อธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ The social 

compensation hypothesis2 ว่าวัยรุ่นที่ขาดทักษะการ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแบบที่ต้องมีการเผชิญหน้าจะ
สามารถพัฒนาความสามารถทางสังคมและเติมเต็ม
ความต้องการทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้นได้จากการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากส่ือสังคมอออนไลน์เป็น
รูปแบบการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีไม่ต้องอาศัยน�้าเสียง 
การสบตา และการแสดงออกทางสหีน้า ท�าให้วยัรุน่เกดิ
โอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสังคมออนไลน์
ท�าให้วัยรุ่นเกิดความท้าทายและมีโอกาสในการแสดง
ความเป็นตวัเองออกสูโ่ลกภายนอกได้ในแบบทีต้่องการ 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่จะได้รับเสียงสะท้อนจากบุคคล
อื่น ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อตนเอง  
อนัจะน�าไปสูก่ารเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต3 จากปัจจยั
ต่างๆเหล่าน้ีท�าให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปจนกลายเป็นพฤติกรรม
การเสพติดได้
 โรคสมาธิส้ันเป็นโรคทางจิตเวชเด็กท่ีประกอบ
ด้วยอาการขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น  
จากการทีโ่รคสมาธสิัน้เป็นปัจจยัเสีย่งหนึง่ต่อการตดิสาร 
เสพติด และการตดิอนิเทอร์เนต็นัน้ให้อาการทีค่ล้ายคลงึ
กับการติดสารเสพติด ดังน้ันจึงมีผู ้ สันนิษฐานว่า
โรคสมาธิ ส้ันอาจมีความเกี่ยวข ้องกับการเสพติด
อินเทอร์เน็ต รวมถึงวีดีโอเกมส์ และส่ือสังคมออนไลน์
ด้วย ผูท่ี้มโีรคสมาธสิัน้มกัพงึพอใจกบักจิกรรมทีท่�าแล้ว
ได้รับผลตอบแทนในทนัททีนัใดมากกว่าทีจ่ะต้องรอคอย 
ซึง่อนิเทอร์เน็ต วดีีโอเกมส์ และส่ือสังคมออนไลน์น้ันมกั
มีการเปลี่ยนแปลงของภาพอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการ 
กระตุ้นประสาทสัมผัสหลายส่วน และได้รับความพึง
พอใจในทันที4 นอกจากนี้แล้วอินเทอร์เน็ต วีดีโอเกมส์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่จ�าเป็นต้องอาศัยสมาธิ 
ความจ�าระยะส้ัน ความพยายาม หรือการเขียน ซึ่ง 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีท�าได้ยากในผู้ท่ีเป็นโรคสมาธิส้ัน5 
จากการศกึษาถงึปัจจยัทางชีวภาพในผูท้ีม่โีรคสมาธสิัน้ 
กับการเล่นเกมส์หรือกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต พบว่า
กิจกรรมเหล่าน้ีท�าให้เกิดการหล่ัง Dopamine ภายใน 
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Nucleus accumbens เพ่ิมข้ึน ช่วยกระตุ้นวงจรความสขุ  
ท�าให้เด็กเกิดแรงจูงใจเชิงบวกในการเล่นต่อไป6 และ
จากการที่กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมและความเป็นอิสระในการแสดงออกถึงความ
เป็นตัวของตัวเอง ก็ยิ่งเป็นตัวเสริมแรงจูงใจและความ
พึงพอใจให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการศึกษาถึง 
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบันยังมีค่อนข้างจ�ากัด ส�าหรับการ
ศึกษาในต่างประเทศ Cabral7 ได้ท�าการศึกษาในกลุ่ม
คนอายุระหว่าง 16-30 ปี พบว่าร้อยละ 59 เช่ือว่าตนเอง
ติดสื่อสังคมออนไลน์ Olowu และ Seri8 พบความชุก
ของการติดสื่อสังคมออนไลน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ชาวไนจีเรียร้อยละ 27 Wan9 พบความชุกของการ
ติดสื่อสังคมออนไลน์ในนักศึกษาระดับวิทยาลัยใน 
ประเทศจีนร้อยละ 34 และพบว่ากิจกรรมทางสังคม 
เช่น การสนทนาออนไลน์ การสร้างความสัมพันธ์กับ 
ผูอ้ืน่เป็นตวัท�านายการเสพตดิสือ่สงัคมออนไลน์ Cheak 
และคณะ10 พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความ
สมัพนัธ์กบัการเสพตดิสือ่สงัคมออนไลน์ Ko และคณะ11  
ได ้ท�าการศึกษาถึงโรคทางจิตเวชกับการเสพติด
อินเทอร์เน็ต พบว่าโรคสมาธิสั้นเป็นตัวท�านายการ
เกิดการเสพติดอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับโรคซึมเศร้า ภาวะก้าวร้าว และภาวะกลัวสังคม 
ส�าหรับการศึกษาในประเทศไทย Pernsungnern และ
คณะ12 ได้ศึกษาการติดสื่อสังคมออนไลน์ในนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1-6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบความชุกของการติดสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 23.6 
และการติดสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 จากการที่การศึกษาเก่ียวกับการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศยังมีค่อนข้างจ�ากัด  
ดังนั้นด้วยความส�าคัญของปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการติดสื่อสังคม
ออนไลน์และภาวะสมาธิสั้น โดยเป็นการศึกษาแรกใน

ประเทศไทยท่ีจะเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งถือเป็นวัยท่ีมีแนวโน้มการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มากที่สุด ร่วมกับในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของการติดสื่อสังคมออนไลน์กับภาวะ
สมาธิสั้นในประเทศไทย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยกีารสือ่สารในยคุปัจจบุนั รวมทัง้เป็นแนวทาง
ส�าหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันการติดสื่อ
สังคมออนไลน์ในวัยรุ ่น โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีภาวะ
สมาธิสั้นต่อไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
ต้ังสมมติฐานว่าภาวะสมาธิสั้นมีความสัมพันธ์กับการ
ตดิส่ือสงัคมออนไลน์ โดยภาวะสมาธสิัน้น่าจะเป็นปัจจยั
เสี่ยงของการติดสื่อสังคมออนไลน์

วิธีการศึกษา
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)  
มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถ
อ่านแบบสอบถามและเข้าใจข้อค�าถามทกุข้อ พกัอาศยั
อยูก่บับิดามารดาหรอืผูป้กครอง และได้รบัความยนิยอม
จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม โดยมี
การลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู ้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 โรงเรียน 
โดยเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน
สังกัดมหาวิทยาลัย อย่างละ 1 โรงเรียน เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างกระจายครอบคลุมทุกประเภทของโรงเรียน 
ขนาดตัวอย่างที่ค�านวณได้เท่ากับ 546 ราย และ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
จึงท�าการเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 10 ดังนั้นในการ
ศึกษาครั้งนี้ จึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 601 ราย โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เพื่อเลือกหน่วยศึกษา 
(ห้องเรียน) ในแต่ละชั้นเรียน



Social Media Addiction and Attention Deficit and Hyperactivity 
Symptoms in High School Students in Bangkok

Kunya Phanichsiri et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 61 No. 3 July - September 2016 195

 แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวและการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน ์รวมข้อค�าถามทั้งสิ้น 18 ข้อ ได้รับ 
การตอบโดยเด็กนักเรียน
 ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการติดสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media addiction test: SMAT) เป็นแบบ
ทดสอบที่สร้างขึ้นโดย รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล และ
คณะ (2556) ประกอบด้วยข้อค�าถามแบบ Likert scale 
จ�านวน 16 ข้อ ใช้วัดระดับการติดสื่อสังคมออนไลน์ใน
บคุคลอายตุัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป มีวธิกีารคดิค่าคะแนนดังนี้ 
ไม่ใช่เลย ให้ 0 คะแนน ไม่น่าใช่ ให้ 1 คะแนน น่าจะใช่ 
ให้ 2 คะแนน ใช่เลย ให้ 3 คะแนน โดยแบบทดสอบนี้
มีค่าความคงที่ภายใน (internal consistency) เท่ากับ 
0.898 (เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์การวินิจฉัย
การติดสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นมาตรฐาน ผู้พัฒนาแบบ
ทดสอบจึงยังไม่ได้ศึกษาค่าความตรงของเครื่องมือ
ด้วยวิธีค�านวณค่าความไวและความจ�าเพาะกับการ
วินิจฉัยการติดสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นมาตรฐาน) แบบ
ทดสอบนี้มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้  0-19  ไม่ติดสื่อ
สงัคมออนไลน์,  20-29 คลัง่ไคล้ และ >30 ตดิสือ่สงัคม
ออนไลน์12 โดยแบบทดสอบนี้ได้รับการตอบโดยเด็ก
นักเรียน
 ส่วนที่ 3 แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น SNAP-IV 
rating scale  ฉบับภาษาไทย เป็นแบบคัดกรองเพื่อ
ประเมินอาการของโรคสมาธิสั้นและโรคดื้อต่อต้าน  
ได้รับการแปลงเป็นฉบับภาษาไทยโดย ผศ.นพ. ณัทธร 
พทิยรตัน์เสถยีร และคณะ ประกอบด้วยข้อค�าถามแบบ 
Likert scale จ�านวน 26 ข้อ แยกเป็น 3 domains โดยข้อ 
1-9 เป็นการประเมินอาการขาดสมาธิ หรือ inattention  
(SNAP-Inatt) ข้อ 10-18 ประเมนิอาการอยูไ่ม่น่ิง/หุนหนั
พลนัแล่น หรอื hyperactivity/impulsivity (SNAP-H/Im)  
และข ้อ 19-26 ประเมินอาการดื้อต ่อต ้าน หรือ  
oppositional defiant (SNAP-Odd) โดยมีวิธีการคิดค่า
คะแนนดังต่อไปนี้  ไม่เลย ให้ 0 คะแนน เล็กน้อย ให้ 1 

คะแนน ค่อนข้างมาก ให้ 2 คะแนน มาก ให้ 3 คะแนน 
แบบทดสอบน้ีมีค่าความเท่ียง (Cronbach’s alpha) 
เท่ากับ 0.93-0.96 และมีจุดตัดคะแนนเมื่อผู้ปกครอง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในด้านขาดสมาธท่ีิ 16 คะแนน 
(ค่าความไว ร้อยละ 68, ค่าความจ�าเพาะเจาะจง ร้อยละ  
64) ด้านอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่นที่ 14 คะแนน (ค่า
ความไว ร้อยละ 74, ค่าความจ�าเพาะเจาะจง ร้อยละ 
70) และภาวะด้ือต่อต้านท่ี 12 คะแนน (ค่าความไว ร้อย
ละ 73, ค่าความจ�าเพาะเจาะจง ร้อยละ 73)13 โดยแบบ 
คัดกรองนี้ได้รับการตอบโดยผู้ปกครอง
 การตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยเด็ก และ
ส่วนท่ี 3 โดยผู้ปกครอง อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ซึง่กนัและกนั จงึอาจมผีลต่อข้อมลูทีไ่ด้ แต่อย่างไรกต็าม 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดค่าความผิดพลาดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้ 10% ซึ่งน่าจะเพียงพอในการรองรับกับข้อมูล
ที่ไม่สมบูรณ์
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS 
version 18.0 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
แจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิง
อนุมานเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดสื่อ
สังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างการติดสื่อ
สังคมออนไลน์กับอาการสมาธิสั้น โดยใช้ Chi-Square 
และ multinomial logistic regression โดยมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติเมื่อ p < 0.05
 การศกึษานีไ้ด้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี COA No. 618/2015 
วันที่ 9 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนได้
รับค�าชี้แจงกระบวนการ และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมเป็นผูใ้ห้ความยนิยอมเข้าร่วมเป็นลายลกัษณ์
อักษรก่อนเข้าร่วมการศึกษา



การติดส่ือสังคมออนไลน์และภาวะสมาธิส้ันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผลการศึกษา
 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
 จากแบบสอบถามที่มีการกระจายไปยังโรงเรียน
ต่างๆ ทั้งสิ้น 601 ชุด ได้รับการตอบกลับจากผู้ปกครอง
และนักเรียนที่สมัครใจให้ความยินยอมเข้าร่วมการการ
ศึกษาจ�านวน  428 ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับ ร้อยละ 
71.2 พบว่าเป็นเพศหญงิและชายพอๆ กนั (ร้อยละ 50.5 
และ  49.5 ตามล�าดับ) มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป 
(ร้อยละ 52.8)  เป็นนกัเรยีนจากโรงเรียนรฐับาล (ร้อยละ  
41.4) ก�าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 (ร้อยละ 36.7) 
แผนการศึกษาวิทย์-คณิต (ร้อยละ 44.2) มีเกรดเฉลี่ย
มากกว่า 3.5 (ร้อยละ 42.3) งานอดิเรกท่ีท�าบ่อยที่สุด 
คือใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 47.9) และไม่เคยใช้
สารเสพติด (ร้อยละ 96.5)
 ข้อมูลด้านภาวะสมาธิสั้น
 จากกลุม่ตวัอย่าง พบความชกุของภาวะสมาธสิัน้ 
ด้านขาดสมาธิ 27 ราย (ร้อยละ 6.3) ด้านอยู่ไม่นิ่ง/
หุนหันพลันแล่น 28 ราย  (ร้อยละ 6.5) และกลุ่มดื้อ 
ต่อต้าน 46 ราย (ร้อยละ 10.7)
 ข้อมลูด้านการใช้และการตดิสือ่สงัคมออนไลน์
 จากกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
จ�านวน 425 ราย (ร้อยละ 99.3) และจากกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่กีารใช้สือ่สงัคมออนไลน์ พบผูท้ีต่ดิสือ่สงัคมออนไลน์ 
75 ราย (ร้อยละ 17.6) คลั่งไคล้ 186 ราย (ร้อยละ 43.8) 
และไม่ติด 164 ราย (ร้อยละ 38.6)
 ข้อมูลด้านระยะเวลาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
พบว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าสองช่ัวโมง 
ต่อวัน ร้อยละ 28.1 สองถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 36.4 
และมากกว่าสีช่ั่วโมงต่อวนั ร้อยละ 35.5 ส�าหรบัจ�านวน
วันที่ใช้ต่อสัปดาห์ พบว่ามีการใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
สี่วัน ร้อยละ 6.4 ตั้งแต่ห้าวันขึ้นไป ร้อยละ 93.6 

 ข ้อมูลด ้านชนิด/ประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์
 ก ลุ ่ม ตัวอย ่างมีการใช ้ ส่ือ สังคมออนไลน ์  
Facebook ร้อยละ 90.2 Line ร้อยละ 94.2 Google+ 
ร้อยละ 38.1 Instagram ร้อยละ 69.9 Twitter ร้อยละ 
38.1 โดยสือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ช้บ่อยทีส่ดุคอื Facebook 
คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาคือ Line ร้อยละ 32.2
 ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
 กลุ ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
สนทนา ติดต่อสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อน  
ร้อยละ 91.6  หาเพื่อนใหม่ ร้อยละ 23 แบ่งปันข้อความ
หรือรูปภาพ ร้อยละ 64.5 ส่งข้อความ ร้อยละ 67.1 เพื่อ
แก้เบือ่ ร้อยละ 68.2 และเพือ่ลมืเรือ่งทีก่�าลงัเป็นทุกข์อยู่ 
ร้อยละ 26.2 โดยวตัถปุระสงคท์ีใ่ช้บ่อยทีส่ดุคือ สนทนา 
ติดต่อสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อน ร้อยละ 51.6 
รองลงมาคือเพื่อแก้เบื่อ ร้อยละ 12.9
 ข ้อมูลด ้านอุปกรณ์ที่ ใช ้ ในการเข ้าถึง 
สื่อสังคมออนไลน์
 กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์โดย
โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน ร้อยละ 91.3 นอกน้ัน 
เป็นการใช้ผ่าน tablet, personal computer และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 8.7 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการติดสื่อ
สังคมออนไลน์
 เม่ือประเมินและวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
และท�าการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ส่วนบุคคลที่มีต่อการติดสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 425 ราย โดยใช้สถิติ Chi-square  
พบว่า เพศหญิง โรงเรียน เอกชน และเกรดเฉล่ียท่ี 
มากกว่า 3.5 มคีวามสมัพนัธ์กบัการติดสือ่สงัคมออนไลน์  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อการติดสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 425 คน  

โดยใช้สถิติ Chi-square

ปัจจัยศึกษา การติดสื่อสังคมออนไลน์
      ติด (n = 75)
จ�านวน (ร้อยละ)

 คลั่งไคล้ (n = 186)
จ�านวน (ร้อยละ)

ไม่ติด (n = 164)
จ�านวน (ร้อยละ)

 p-value

เพศ
ชาย 23  (30.7) 85

 
(45.7) 103 (62.8) < 0.001

หญิง
อายุ

< 15 ปี
16 ปี
> 17 ปี

       52 (69.3)

8  (10.7)
24  (32)

43 (57.3)

101

24
57

105

(54.3)

(12.9)
(30.6)
(56.5)

61

21
67
76

(37.2)

(12.8)
(40.9)
(46.3)

0.27

ประเภทโรงเรียน
รัฐบาล
เอกชน

สังกัดมหาวิทยาลัย

22 (29.3)
36 (48) 

17 (22.7)

64
76
46

(34.4)
(40.9)
(24.7)

91
46
27

(55.5)
(28)

(16.5)

< 0.001

ระดับชั้น
ม.4
ม.5
ม.6

 
24 (32)
30 (40)
21 (28)

70
61
55

(37.6)
(32.8)
(29.6)

63
38
63

(38.4)
(23.2)
(38.4)

0.073

แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
ศิลป์-ค�านวณ
ศิลป์-ภาษา
อื่นๆ

30  ( 40)
27(36)
18 (24)

0( 0)

79
63
42
2

(42.5)
(33.9)
(22.6)

(1)

78
67
17
2

(47.6)
(40.9)
(10.4)
(1.1)

0.06

เกรดเฉลี่ย
<2.50
2.50-3.00
3.01-3.50
>3.50

17(22.7)
8(10.7)

22(29.3)
28 ( 37.3)

25
36
57
68

(13.4)
(19.4)
(30.6)
(36.6)

11
18
52
83

(6.7)
( 11)

(31.7)
(50.6)

0.002

สารเสพติด
ไม่เคยใช้
เคยใช้/ยังใช้อยู่

70  (93.3)
5 (6.7)

180
6

(96.8)
(3.2)

160
4

(97.6)
(2.4)

0.248

 ปัจจัยด ้านการใช ้สื่อสังคมออนไลน ์ที่
เกี่ยวข้องกับการติดสื่อสังคมออนไลน์
 เมือ่ประเมินและวเิคราะห์จากแบบสอบถาม และ
ท�าการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ
ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ต่ีอการตดิสือ่สงัคมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 425 ราย โดยใช้สถิติ Chi-square 
พบว่า ระยะเวลาในการใช้ต่อวัน จ�านวนวันที่ใช้ต่อ

สปัดาห์ แอพพลเิคชัน่ทีใ่ช้ (Line, Google+, Instagram 
และ Twitter) วตัถปุระสงค์ในการใช้ (หาเพือ่นใหม่  แบ่ง
ปันข้อความหรือรูปภาพ  ส่งข้อความ  เพื่อแก้เบื่อ และ
ลืมเร่ืองทุกข์) และอุปกรณ์ท่ีใช้ มีความสัมพันธ์กับการ
ติดสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ p < 
0.05 (ตารางที่ 2)



การติดส่ือสังคมออนไลน์และภาวะสมาธิส้ันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กันยา พาณิชย์ศิริ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 61 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559198

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการติดส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 425 คน โดยใช้สถิติ Chi-square

ปัจจัยศึกษา การติดสื่อสังคมออนไลน์
ติด (n = 75) คลั่งไคล้ (n = 186)         ไม่ติด (n = 164) x2   p-value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระยะเวลาในการใช้ต่อวัน
< 2 ชั่วโมง
2-4 ชั่วโมง
> 4 ชั่วโมง

12
20
43

16
26.7
57.3

33
77
76

17.7
41.4
40.9

 
   72
59
33

43.9
36

20.1

51.58 < 0.001

จ�านวนวันที่ใช้ต่อสัปดาห์
< 4 วัน
> 5 วัน

2
73

2.7
97.3

6
180

3.2
96.8

19
145

11.6
88.4

12.31 0.002

ชนิดของสื่อสังคมออนไลน ์*
Facebook
Line
Google+
Instagram
Twitter

69
72
38
68
41

92
96

50.7
90.7
54.7

167
181
70

141
80

89.8
97.3
37.6
75.8
43

150
150
55
90
42

91.5
91.5
33.5
54.9
25.6

0.446
6.3

6.45
36.32
21.41

0.80
0.04
  0.04

< 0.001
< 0.001     

วัตถุประสงค์ในการใช้ **
สนทนา ติดต่อสื่อสาร
หาเพื่อนใหม่
แบ่งปันข้อความรูปภาพ
ส่งข้อความ

เพื่อแก้เบื่อ
ลืมเรื่องทุกข์

72
24
64
56
60
33

96
32

85.3
74.7
78.9
44

173
48

127
137
139
52

94.6
25.8
68.3
73.7
74.7
27.9

147
27
85
94
93
27

89.6
16.5
51.8
57.3
56.7
16.5

3.19             
8.12             
26.9          

12.72            
18.57          
20.54         

0.203
0.017

< 0.001
0.002

< 0.001
< 0.001

อุปกรณ์ที่ใช้
มือถือ / สมาร์ทโฟน
Tablet, personal computer

75
0

100
0

173
12

93.2
6.8

139
25

84.8
15.2

17.08         
< 0.001

* เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้น

** เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้น

 ภาวะสมาธสิัน้ทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิสือ่สงัคม
ออนไลน์
 เมื่อประเมินและวิเคราะห์จากแบบคัดกรองโรค
สมาธิสั้น และท�าการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะสมาธิสั้นที่มีต่อการติดสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 425 ราย  โดยสถิติ Chi-square พบ
ว่า เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นด้านขาดสมาธิ ด้านอยู่ไม่นิ่ง/
หุนหันพลันแล่น และกลุ่มด้ือต่อต้าน มีความสัมพันธ์
กับการติดสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ p < 0.001 (ตารางที่ 3)
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการติดส่ือสังคมออนไลน์ด้วย 
multinomial logistic regression
 เมื่อน�าตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับการติดสื่อ
สังคมออนไลน์จาก univariate analysis มาวิเคราะห์
เพื่อหาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ multinomial 
logistic regression และเมือ่ควบคมุอทิธพิลของตวัแป
รอื่นๆ แล้ว พบว่า 
 เมื่อศึกษาระดับการติดสื่อสังคมออนไลน์โดย
ใช้การไม่ติดสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวเปรียบเทียบ 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ (ตารางที่ 4) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ช่วย
ลดโอกาสในการติดสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ ผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าสอง
ชั่วโมงต่อวัน (OR=0.334, 95%CI=0.13-0.89) ผู้ที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์สองถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน (OR=0.417, 
95%CI=0.18-0.97) ผู ้ที่ไม ่ใช ้สื่อสังคมออนไลน ์ 

Instagram (OR=0.274, 95%CI=0.09-0.83) ผู้ที่ไม่ได้
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้อความ (OR=0.333, 
95%CI=0.13-0.83) และผู้ที่ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อลืมเรื่องทุกข์ (OR=0.322, 95%CI=0.14-0.73) 
ส�าหรับผู ้ที่ไม่มีภาวะสมาธิสั้นด้านขาดสมาธิ ด้าน 
อยูไ่ม่นิง่/หนุหนัพลนัแล่น และภาวะดือ้ต่อต้าน มโีอกาส
ติดสื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าผู้ที่มีภาวะต่างๆ เหล่านี้ 
แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 เมื่อศึกษาระดับการติดสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้
การไม่ติดสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวเปรียบเทียบ และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านการคลั่งไคล้สื่อสังคม
ออนไลน์ (ตารางที่ 4) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ 
ช่วยลดโอกาสในการคล่ังไคล้ส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ผู้ท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน ์
น้อยกว่าสองชั่วโมงต่อวัน (OR=0.365, 95%CI= 
0.18-0.72) ผู้ที่ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแก้เบื่อ 
(OR=0.522, 95%CI=0.29-0.92) และผูท้ีไ่ม่มภีาวะดือ้
ต่อต้าน (OR=0.293, 95%CI=0.92-0.93)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบคัดกรองโรคสมาธิส้ัน SNAP-IV ต่อการติดส่ือสังคมออนไลน์ โดยใช้สถิติ  

Chi-square

           SNAP-IV                                                                              การติดสื่อสังคมออนไลน์
  Mean (SD), min-max        ติด (n = 75) คลั่งไคล้ (n = 186)   ไม่ติด (n = 164)             x2 p-value

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน    ร้อยละ
       ด้านขาดสมาธิ   14 18.7       10 5.4    3  1.8            25.05 < 0.001
       7.51 (4.53), 0-26                    9.76 (5.40), 0-22        8.16 (4.29), 0-26      5.76 (3.67), 0-17      
ด้านอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น   14 18.7        8 4.3    6  3.6            21.64 < 0.001

        5.03 (4.41), 0-22                   7.45 (4.98), 0-18        5.15 (4.18), 0-19      3.79 (3.9), 0-22
       ภาวะดื้อต่อต้าน   17 22.7       22 11.8    7  4.3            18.39 < 0.001
        6.08 (4.16), 0-20                  8.22 (5.0), 0-20          6.32 (3.9), 0-18        4.84 (3.5), 0-15



การติดส่ือสังคมออนไลน์และภาวะสมาธิส้ันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กันยา พาณิชย์ศิริ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 61 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559200

ตารางที่ 4 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กับการตดิสือ่สงัคมออนไลน์ เมือ่วเิคราะห์ด้วยสถติ ิmultinomial logistic regression

ปัจจัยศึกษา B SE(b) p-value OR 95% CI
ติดสื่อสังคมออนไลน์

ระยะเวลาในการใช้ต่อวัน
   < 2 ชั่วโมง
   2-4 ชั่วโมง

-1.096
-0.875

0.499
0.433

0.028
0.043

0.334
0.417

0.13-0.89
0.18-0.97

แอพพลิเคชั่น
Instagram (ไม่ใช้) -1.296 0.568 0.023 0.274 0.09-0.83

วัตถุประสงค์ในการใช้
   แบ่งปันข้อความ/รูปภาพ (ไม่ใช่)

ลืมเรื่องทุกข์ (ไม่ใช่)
-1.100
-1.133

0.465
0.418

0.018
0.007

0.333
0.322

0.13-0.83
0.14-0.73

SNAP-IV
ด้านขาดสมาธิ (ไม่มี)
ด้านอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น (ไม่มี)
ภาวะดื้อต่อต้าน (ไม่มี)

-1.194
-1.064
-1.337

0.817
0.797
0.688

0.144
0.182
0.052

0.303
0.345
0.263

0.06-1.50
0.07-1.65

0.07-1.012
คลั่งไคล้สื่อสังคมออนไลน์

ระยะเวลาในการใช้ต่อวัน
< 2 ชั่วโมง -1.008 0.350 0.004 0.365 0.18-0.72

วัตถุประสงค์ในการใช้
แก้เบื่อ (ไม่ใช่) -0.649 0.286 0.023 0.522 0.29-0.92

SNAP-IV
ภาวะดื้อต่อต้าน (ไม่มี) -1.227 0.590 0.038 0.293 0.92-0.93

Reference factor = การไม่ติดสื่อสังคมออนไลน์  

R2 = Cox and Snell = 0.374, Nagelkerke = 0.428

วิจารณ์
 จากการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานครมกีารใช้งานสือ่สงัคม
ออนไลน์ร้อยละ 99.3 ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ 
Pernsungnern และคณะ12 ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างของ
นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1-6 ในเขตกรงุเทพมหานคร
ทั้งหมดมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการศึกษาใน
สหรฐัอเมรกิา14 ทีพ่บว่า ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เยาวชน
มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี จึง
อาจกล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็น
ปรากฏการณ์ที่มีผู้บริโภคอยู่ทั่วโลก และมีแนวโน้มการ
ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น 
 ส�าหรบัความชกุของการตดิสือ่สงัคมออนไลน์นัน้ 
Pernsungnern และคณะ12 พบความชุกของการติดสื่อ
สงัคมออนไลน์ในนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 ในเขต
กรุงเทพมหานครร้อยละ 23.6 โดยได้ใช้แบบทดสอบ  

social media addiction test (SMAT) ในการหาความชกุ 
เช่นเดียวกับการศึกษานี้ การศึกษาของ Wan9 โดยใช้
แบบทดสอบ Modified Internet Addiction Test พบ
ความชุกของการตดิส่ือสงัคมออนไลน์ในนกัศกึษาระดบั
วิทยาลัยในประเทศจีนร้อยละ 34 ส�าหรับการศึกษานี้
พบความชุกของการติดสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 17.6 
ซึ่งน้อยกว่าสองการศึกษาก่อนหน้านี้ อาจเนื่องมาจาก
ผู้วิจัยท�าการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางส่วนก�าลังมีการเตรียม
ตวัสอบเข้ามหาวทิยาลยั รวมถงึโรงเรยีนทีท่�าการศกึษา
เป็นโรงเรียนในเขตเมือง และเป็นโรงเรียนชั้นน�าของ 
ทั้ง 3 กลุ่มโรงเรียน จึงอาจมีมาตรฐานของการศึกษา
ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ัวไปท่ีพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่ดี  จึงเป็นไป
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาโดยมากมุ่งไป
กับการเรียนมากกว่าการหมกมุ่นใช้สื่อสังคมออนไลน ์
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จนเกดิภาวะเสพตดิ นอกจากนีก้ารศกึษาทีม่ใีนปัจจบุนั
มักมีข้อจ�ากัดของวิธีการศึกษาอยู่แล้ว เช่น การให ้
ค�านยิามของการตดิสือ่สงัคมออนไลน์ วธิกีารเกบ็ข้อมลู 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกใช้แบบทดสอบ 
จึงท�าให้อัตราความชุกของการติดสื่อสังคมออนไลน์มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
การศึกษานี้พบว่ามีเด็กวัยรุ่นถึงร้อยละ 43.8 ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มคลั่งไคล้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นกลุ่มติดสื่อสังคมออนไลน์
ในอนาคต หากไม่ได้มีการควบคุมการใช้งานและการ
ดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ใกล้เคียงกับชาย แต่พบว่าเพศหญิงมีการติด
สื่อสังคมออนไลน์มากกว่าชายประมาณ 2 เท่า สัมพันธ์
กับการศึกษาของ Pernsungnern และคณะ12 ที่พบว่า 
เพศหญิงติดสื่อสังคมออนไลน ์มากกว ่าเพศชาย
ประมาณ 1.5 เท่า จากหลายการศึกษาพบว่าเพศหญิง
และเพศชายมีรูปแบบของกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตท่ี
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมักพึงพอใจกับการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนเพศชายมักเป็นการเล่นเกมส์
ออนไลน์ ดังนั้นความพึงพอใจในการใช้งานที่มากกว่า
ในเพศหญิงจึงเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ท�าให้พบการติดสื่อ
สังคมออนไลน์ได้มากกว่าเพศชาย 
 การศึกษานี้พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ติดสื่อสังคม
ออนไลน์มีเกรดเฉลี่ยที่ดี คือมากกว่า 3.5 ขึ้นไป ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เป็นประชากรส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่าง จึงท�าให้พบอัตราการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มากกว่าเด็กกลุ่มอ่ืน แต่หากดูภายในกลุ่ม
ของแต่ละเกรดเฉลีย่เอง กจ็ะพบว่าเดก็นกัเรยีนท่ีมเีกรด
เฉลี่ยมากกว่า 3.5 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ติดส่ือ
สงัคมออนไลน์ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีม่เีกรดเฉลีย่
น้อยกว่า ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในกลุ่มคลั่งไคล้
สื่อสังคมออนไลน์ อธิบายได้ว่าผู้ที่มีผลการเรียนดีอาจ
มุ่งเน้นที่การเรียนมากกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือ
อาจมกีารแบ่งเวลาเรยีนกบัการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์
ได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดยีวกนั ผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่น้อย

กว่าอาจเกดิจากการทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน 
จึงมีการหันไปหาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความน่าสนใจ
มากกว่า หรืออาจเป็นไปได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีการหมกมุ่น
กับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ จนมีเวลาให้กับการเรียน
ลดลง จึงท�าให้มีผลการเรียนที่ไม่ดี
 การศึกษาน้ีพบว่าวยัรุน่มกีารใช้งานแอพพลิเคชัน่ 
Line และ Facebook มากทีส่ดุตามล�าดบั และส่วนใหญ่ 
มีการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หรือสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับผลการส�ารวจข้อมูล
พฤติกรรมผู ้ใช ้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2557 ของ
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)15 ที่พบว่า Facebook และ Line เป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับการใช้งานมากที่สุดสองล�าดับแรก 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงมากที่สุดคือโทรศัพท์มือ
ถือสมาร์ทโฟน  ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์
มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นหน่ึงในปัจจัยพื้นฐานท่ีมี
ความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ร่วมกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีท่ีท�าให้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมี
รูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลายและน่าสนใจ มีการ
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์
ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น Line และ 
Facebook ท่ีมักถูกติดต้ังมาในเครื่องอยู่แล้ว สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่วยัรุน่ได้อย่างด ีร่วมกบั 
การใช้งานที่ท�าได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นความเสี่ยงหนึ่ง
ที่ท�าให้วัยรุ่นเกิดการใช้งานที่มากจนเกิดเป็นพฤติกรรม
การเสพติดได้ 
 จากการศึกษาด้านระยะเวลาการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีติดส่ือสังคม
ออนไลน์มีการใช้งานมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มที่
คลั่งไคล้ใช้งาน 2-4 ชั่วโมงต่อวัน และกลุ่มที่ไม่ติดใช้
งานน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน สัมพันธ์กับการศึกษาของ 
Pernsungnern และคณะ12 ท่ีพบว่ากลุ่มติดส่ือสังคม
ออนไลน์ใช้เวลากับส่ือสังคมออนไลน์เฉล่ีย 6.2 ชั่วโมง
ต่อวนั กลุม่คลัง่ไคล้ใช้เวลาเฉลีย่ 4.4 ชัว่โมงต่อวนั กลุม่
ท่ีไม่ติดใช้เวลาเฉล่ีย 1.9 ช่ัวโมงต่อวัน การศึกษาน้ีพบ
ว่าระยะเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์สัมพันธ์กับการ
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ติดสื่อสังคมออนไลน์ และจากการศึกษาเพิ่มเติมพบ
ว่าการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมงต่อ
วันช่วยลดโอกาสการติดสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้
ที่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันช่วยลดโอกาสการคลั่งไคล้
สื่อสังคมออนไลน์ได้ จึงอาจสรุปได้ว่ายิ่งวัยรุ่นมีระยะ
เวลาในการใช้ต่อวันน้อยเท่าใด ก็ย่ิงช่วยลดโอกาสใน
การติดสื่อสังคมออนไลน์ได้มากเท่าน้ัน จากการที่กลุ่ม
ติดสื่อสังคมออนไลน์ใช้เวลาต่อวันมากกว่ากลุ่มที่ไม่
ติด อธิบายได้ว่าเมื่อวัยรุ่นกลุ่มนี้มีการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ซ�า้ๆ ท�าให้มีการเพิม่ข้ึนของระดบัทีส่ามารถถกู
กระตุ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ความสุขเท่าเดิม 
จึงต้องมีการเพิ่มระยะเวลาการใช้ให้มากข้ึน ระดับของ
ความทนที่สูงขึ้นนี้จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการ
เสพติดสื่อสังคมออนไลน์16

  จากการศึกษาถึงวัตถุประสงค์การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในวัยรุ่น พบว่าโดยส่วนใหญ่เหตุผลหลักคือ
เพื่อสนทนา ติดต่อสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อน 
สัมพันธ์กับการศึกษาก่อนหน้าน้ีท่ีพบว่าวัตถุประสงค์
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่พบบ่อยที่สุดคือการรักษา
และขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม17 ซ่ึงสอดคล้องกับ
พฒันาการทางด้านสงัคมและอารมณ์ในช่วงวยัรุน่ ก่อน
หน้าน้ีวยัรุน่มกัมกีารเชือ่มความสมัพนัธ์ผ่านทางการพดู
คยุโทรศพัท์ แต่เมือ่เทคโนโลยไีด้มกีารพฒันามากข้ึนใน
ปัจจบัุน วยัรุ่นจงึหันมาใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการตดิต่อ
สื่อสารกัน ซึ่งสามารถท�าได้สะดวก รวดเร็ว มีรูปแบบ
การใช้งานที่หลากหลายและน่าสนใจ  จากการศึกษา
นี้พบว่าหากวัยรุ่นไม่ได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อแบ่ง
ปันข้อความหรือรูปภาพจะช่วยลดโอกาสในการติดสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ ซึ่งสัมพันธ์กับผลการศึกษาที่ว่าการ
ไม่ใช้ Instagram ซึง่เป็นแอพพลเิคช่ันทีเ่กีย่วกบัแบ่งปัน
ข้อความและรูปภาพ ช่วยลดโอกาสในการติดสื่อสังคม
ออนไลน์เช่นกัน การแบ่งปันข้อความหรือรูปภาพของ
วยัรุน่ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ เป็นช่องทางหนึง่ในการ
บ่งบอกความเป็นตวัเองในแบบทีต้่องการ สามารถท�าได้
ง่าย รวดเร็ว มีความเป็นส่วนตัว มีเวลาในการคิดตัดสิน
ใจก่อนที่จะมีการแบ่งปันข้อความหรือรูปภาพออกไป 

และการได้รับความสนใจหรือการตอบกลับจากเพื่อน
จะยิ่งเป็นแรงเสริมด้านบวกที่ท�าให้วัยรุ่นหมกมุ่นอยู่กับ
การแบ่งปันข้อความหรอืรปูภาพตลอดเวลา จนเกดิเป็น
พฤติกรรมเสพติดได้
 วัยรุ ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ได้ง่าย ท�าให้เกิดความวิตกกังวล หงุดหงิด ไม่สบายใจ 
เครียด หรือมีอารมณ์เศร้าเกิดข้ึนได้บ่อบครั้ง ดังน้ันวัย
รุ่นจึงต้องหาทางออกเพื่อระบายความรู้สึกท่ีเป็นทุกข์  
หากิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความเพลิดเพลินและลืมเรื่อง
ทุกข์ได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มักเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต เล่น
เกมส์ หรอืใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่ Kwon และคณะ18 ได้
อธบิายเรือ่งน้ีผ่านทาง Escape from Self theory ว่าการ
หลบหนีออกจากตนเองจากการมีอารมณ์ทางด้านลบ
เป็นกระบวนการท่ีน�าไปสู่การเสพติดอินเทอร์เน็ต โดย
เมื่อบุคคลนั้นรู้สึกทุกข์ทรมาน ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือ
ส้ินหวัง บุคคลน้ันจะต้องเลือกระหว่างการด้ินรนเพื่อ
แก้ปัญหาหรอืพยายามหลบหนอีอกจากความจรงิทีเ่จ็บ
ปวด กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตท�าให้บุคคลน้ันเกิดความ
สขุ รูส้กึถงึความมอี�านาจทีต่นเองสามารถควบคมุได้ ดงั
นัน้กจิกรรมบนอนิเทอร์เนต็จึงถกูเลอืกให้เป็นช่องทางใน
การหลบหนีออกจากตนเองซ�้าๆ จนน�าไปสู่การเสพติด
ได้ จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบ
ว่าการไม่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อลืมเรื่องทุกข์ ช่วยลด
โอกาสในการตดิสือ่สังคมออนไลน์ได้ ซึง่สมัพนัธ์กบัการ
ศึกษาของ Cheak และคณะ10 ที่พบว่าการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงภาวะทางอารมณ์สัมพันธ์กับ
การติดสื่อสังคมออนไลน์
 ส�าหรับความสัมพันธ์ของภาวะสมาธิส้ันและ
การติดสื่อสังคมออนไลน์ การศึกษานี้พบว่าประมาณ
ครึ่งหนึ่งของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบขาดสมาธิ และ
อยู่ไม่น่ิง/หุนหันพลันแล่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มติดส่ือสังคม
ออนไลน์  และเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยพบว่า 
ผู้ท่ีไม่มีภาวะสมาธิสั้นมีโอกาสติดสื่อสังคมออนไลน์
น้อยกว่าผูท้ีม่ภีาวะสมาธสิัน้ แต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ 
การที่การศึกษานี้ไม่สามารถท�านายความสัมพันธ์ของ
ภาวะสมาธสิัน้กับการติดสือ่สงัคมออนไลน์ได้อย่างมนัีย
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ส�าคญัทางสถติน้ัิน อาจเกดิจากข้อจ�ากดัของการศกึษาที่
ประเมนิอาการของภาวะสมาธสิัน้โดยใช้แบบคดักรองที่
ให้ผูป้กครองเป็นผูป้ระเมนิเท่านัน้ มไิด้มกีารประเมนิซ�า้
ทางคลินิกที่ถือเป็นการวินิจฉัยตามมาตรฐาน  ร่วมกับ
ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่ามีการกระจายข้อมูลที่ค่อน
ข้างกว้างของภาวะสมาธิสั้นทั้งด้านขาดสมาธิ และอยู่
ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น จึงอาจท�าให้ผลการศึกษาการ
วิเคราะห์การถดถอยไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ รวมถึงกลุ่มตัวอย่างอาจมีขนาดเล็ก 
จึงไม่เพียงเพียงพอที่จะท�าให้พบแนวโน้มของความ
สัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ หรืออาจเป็นไปได้ว่า
ภาวะสมาธิสั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการติดสื่อสังคม
ออนไลน์แต่อย่างใด 
 อย ่ างไร ก็ตาม การศึกษานี้ท� าในจังหวัด
กรงุเทพมหานคร จงึมข้ีอจ�ากดัในการน�าผลการศกึษาไป
ใช้ในพื้นท่ีอื่นๆ การศึกษาในอนาคตจึงควรมีการขยาย
พื้นที่ในการศึกษาให้กว้างขึ้น นอกจากนี้การใช้เครื่อง
มือวัดภาวะสมาธิสั้นที่เป็นแบบสอบถามสามารถใช้ใน
การคดักรองเบือ้งต้นเท่าน้ัน แต่การวนิิจฉยัโรคสมาธสิัน้
ตามมาตรฐานต้องใช้การสัมภาษณ์ทางคลินิก โดยใช้
เกณฑ์การวินิจฉัยตาม DSM-5 หรือ ICD-10 ดังนั้น ใน
การศกึษาหน้าจงึควรมกีารประเมินโดยใช้การสมัภาษณ์
ทางคลินิกร่วมด้วย นอกจากนี้ในการศึกษาต่อไปอาจ
มีการเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้ผล
การศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะสมาธสิัน้กบัการตดิสือ่สงัคมออนไลน์มีนยั
ส�าคัญทางสถิติ

สรุป
 จากการศึกษาพบความชุกของการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17.6 การศึกษานี้เป็นการ
ศกึษาแรกในประเทศไทยทีห่าความสมัพนัธ์ระหว่างการ
ตดิสือ่สงัคมออนไลน์กบัภาวะสมาธสิัน้ในวยัรุน่ และพบ
ว่าภาวะสมาธิสั้นมีความสัมพันธ์กับการติดสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยผูท่ี้ไม่มภีาวะสมาธสิัน้มโีอกาสตดิสือ่สงัคม

ออนไลน์น้อยกว่าผูท้ีม่ภีาวะสมาธสิัน้ แต่ไม่มนียัส�าคญั
ทางสถติิ อาจเน่ืองมาจากข้อจ�ากดัของการศึกษาดังท่ีได้
กล่าวมาแล้ว อย่างไรกต็าม การศึกษาน้ีพบปัจจยัหลาย
ประการที่ช่วยลดโอกาสในการติดสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
นับเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ครู และผู้ปกครอง เพื่อสร้างแนวทางในการควบคุมการ
ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะในวยัรุน่ ซึง่ถอืเป็นกลุม่
เสี่ยงต่อการติดสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป
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