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Abstract
Objective: This descriptive correlational research design aimed at investigating relationships between
self-esteem and depression and internet addiction among secondary school students.
Methods: The participants were 400 secondary school students of the 2019 academic year in the northeastern
region. The research instruments included a socio-demographic and internet using questionnaire, Thai version of
Young’s Internet Addiction Test, Rosenberg’s Self - esteem Scale, and Center for Epidemiologic Studies-Depression
Scale. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman's rank - order correlation.
Results: The findings revealed that self - esteem was negatively and significantly associated with internet
addiction (r = -.36, p < .001), while depression was positively and significantly associated with internet addiction
(r = .42, p < .001).
Conclusion: Results from this study provided important information for the internet addiction prevention
among secondary school students.
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ความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้ ากับ
การเสพติดอินเทอร์ เน็ตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย*
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ภาวะซึมเศร้า กับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ปี การศึกษา 2562 จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูล
ทัว่ ไปและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต 2) แบบประเมินการเสพติดอินเทอร์ เน็ต 3) แบบประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และ 4) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ผลการศึกษา : พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเสพติดอินเทอร์ เน็ตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (rs = -.36, p < .001) และภาวะซึ มเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสพติดอินเทอร์ เน็ตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (rs = .42, p < .001)
สรุป : ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปใช้ในการวางแผนให้การดูแลและป้องกันการเสพติด
อินเทอร์เน็ตในนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
คาสาคัญ : การเสพติดอินเทอร์เน็ต การเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ความสาคัญของปัญหา
วัยรุ่ นในปั จจุบนั เติบโตมาในยุคที่มีความ
เจริ ญก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีที่ช่ วยอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้อินเทอร์ เน็ต วัยรุ่ น
ใช้อินเทอร์ เน็ต เป็ นสื่ อกลางในการติ ด ต่อสื่ อสาร
และเป็ นช่องทางในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จาก
การสารวจการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศของ
เด็กและเยาวชนในประเทศไทยพบว่า กลุ่มที่มีการ
ใช้งานอินเทอร์ เน็ตมากที่สุด เป็ นกลุ่มที่อยู่ในช่ วง
อายุ 15 - 19 ปี โดยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต 10 - 12
ชั่ ว โมงต่ อ วัน (ส านั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , 2561; ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ,
2560) การใช้งานอิ นเทอร์ เ น็ ตที่ ม ากเกิ นไป อาจ
นาไปสู่ การเสพติดอินเทอร์เน็ตได้
การเสพติดอินเทอร์ เน็ตเป็ นความผิดปกติ
ในการควบคุมแรงกระตุ้น ทาให้ไม่สามารถหยุด
การใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้ ส่ งผลให้เกิดความทุกข์ใจ
มี ปั ญ หาสั ม พัน ธภาพและปั ญ หาในการใช้ ชี วิ ต
ประจาวัน (Young, 1998) จากการทบทวนงานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ของกลุ่ ม
นั ก เรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ตอนปลาย และ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในต่างประเทศพบว่า มี
การเสพติดอินเทอร์เน็ตอยู่ในช่วงร้อยละ 6.4 - 33.5
(Ni, Yan, Chen, & Liu, 2009; Wu et al., 2016;
Yadav, Banwari, Parmar, & Maniar, 2013) สาหรับ
การศึ ก ษาในประเทศไทย พบว่ า มี ก ารเสพติ ด
อิ นเทอร์ เน็ตอยู่ในช่ วงร้ อยละ 2.3 - 29.6 (ธี ราพร
วิทิตสิ ริ, 2560; รวิกรานต์ นันทเวช และจินตวีร์ มัน่ สกุล,
2551; วราพร วันไชยธนวงค์ และ เกศราภรณ์ ชูพนั ธ์,
2557; Boonvisudhi & Kuladee, 2017) และพบว่า
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การเสพติดอินเทอร์ เน็ต มีแนวโน้มพบมากในกลุ่ม
นักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ธี ราพร วิทิตสิ ริ ,
2560; Cao, Sun, Wan, Hao & Tao, 2011; Tran et al.,
2017)
การเสพติ ด อิ น เทอร์ เน็ ต ในวั ย รุ่ นส่ ง
ผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อตัว
วัย รุ่ น เอง วัย รุ่ น ที่ มี ก ารเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต จะมี
ปั ญหาทั้งทางด้านสุ ขภาพกาย เช่น ปวดตา ปวดหลัง
ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย เป็ นต้น (Zheng, Wei, Li,
Zhu, & Ning, 2016) ปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า (Banjanin, Banjanin, Dimitrijevic, & Pantic,
2015; Boonvisudhi & Kuladee, 2017; Ostovar et al.,
2016; Yoo, Cho, & Cha, 2014) มีความคิดฆ่าตัวตาย
(Yoo et al., 2014) และมี โรคร่ วมทางจิ ตเวช (เช่ น
โรคย้าคิดย้าทา โรคสมาธิ ส้ ัน) เป็ นต้น (Bozkurt et al.,
2013; Tsitsika et. al., 2011) นอกจากนี้ อาจส่ งผล
ให้เกิดปั ญหาทางด้านศึกษา เช่น ขาดเรี ยน (Evren,
Dalbudak, Evren& Demirci, 2014) ผลการเรี ยนไม่ดี
(Iyitoglu & Çeliköz, 2017) 2) ผลกระทบต่อครอบครัว
การที่ วยั รุ่ นใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ไ ปกับอิ น เทอร์ เ น็ ต
แทนการมี กิ จ กรรมกับ ครอบครั ว ท าให้ เ กิ ด การ
ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครั วได้ (Young, 1998)
และ 3) ผลกระทบต่อสังคม พบว่า วัยรุ่ นที่ เสพติด
อิ น เทอร์ เ น็ ต มัก แยกตัว จากสั ง คม และมี ปั ญ หา
สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น (Missaoui et al., 2015)
นอกจากนี้ การที่ การเสพติ ดอิ นเทอร์ เน็ตในวัย รุ่ น
ส่ งผลให้เกิดภาวะโรคร่ วมจึงต้องใช้เวลารักษาเป็ น
เวลานาน ส่ ง ผลให้ ต้อ งเสี ย งบประมาณในการ
บาบัดรักษา เช่น จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึ กษา การจัดค่าย
97

Vol.35 No.2 May – August 2021

บาบัดรักษา รวมไปถึงการฝึ กอบรมผูใ้ ห้การบาบัด
เป็ นต้น (Kwon, 2011)
งานวิจัยที่ ศึ กษาปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การ
เสพติดอินเทอร์ เน็ตในวัยรุ่ นที่ผา่ นมาพบว่า มีปัจจัย
หลายด้านประกอบไปด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ (Baharainian & Khanzaee, 2014; Durak & Durak,
2014) ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ต (Durak &
Durak, 2014) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Aydin & Sari,
2011; Baharainian & Khanzaee, 2014; Bozoglan,
Demirer, & Sahin, 2013; Fortes & Fernandes, 2016;
Jang & Ji, 2012; Pantic et al., 2017; Rastergar &
Dousti, 2016; Seabra et al., 2017) ความเครี ยด (Akin
& Iskender, 2011) ความวิตกกังวล (Akin & Iskender,
2011) และภาวะซึ มเศร้ า (Ayas & Horzum, 2013;
Baharainian & Khazaee, 2014; Orsal, Orsal, Unsal,
& Ozalp, 2013; Panicker & Sachdev, 2014) ปั จจัย
ด้า นครอบครั ว เช่ น สั ม พัน ธภาพที่ ไ ม่ ดี ร ะหว่า ง
สมาชิกในครอบครัว (Wang et al, 2011) และปั จจัย
ด้านสังคม เช่น สัมพันธภาพกับเพื่อนและครู (Wang
et al, 2011) และการคบเพื่ อนที่ มี พ ฤติ กรรมเสี่ ยง
(การไม่เข้าเรี ยน ขโมยของ ดื่ มสุ รา) เป็ นต้น (Li,
Zhou, Li, & Zhou, 2016)
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึ กษาใน
จังหวัดแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง
ปั จจุ บันเป็ นศู นย์ก ลางทางเศรษฐกิ จของภู มิ ภ าค
อีสานใต้ ซึ่ งมีความเจริ ญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
(สานักงานสรรพสามิตสัมพันธ์ภาคที่ 3, 2561) จาก
รายงานการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ พ บว่ า ในจั ง หวัด
ดังกล่าว พบแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตสู งขึ้น
เรื่ อย ๆ (สานักงานสถิติพยากรณ์, 2559; 2560) ซึ่งหาก
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วัย รุ่ นมี การใช้งานอิ นเทอร์ เ น็ ตโดยไม่ ไ ด้รั บการ
ควบคุมดูแลจากครู หรื อผูป้ กครองอาจส่ งผลให้เกิด
การเสพติดอินเทอร์ เน็ตได้ จากการสอบถามครู ใน
โรงเรี ยนแห่งหนึ่ งของจังหวัดดังกล่าวพบว่า ปัญหา
นักเรี ยนเล่นอิ นเทอร์ เน็ตในเวลาเรี ยนพบมากขึ้ น
รวมถึงนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนเนื่ องจากติดอินเทอร์เน็ต
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม
จะเห็นได้ว่า การเสพติดอินเทอร์ เน็ตในวัยรุ่ นเป็ น
ปั ญหาสาคัญที่ ควรได้รับการดูแลช่วยเหลื อ โดยมี
หลายปั จ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเสพติ ด
อิ นเทอร์ เน็ตในวัยรุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็ น
คุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยทาง
จิ ตสังคมที่ สาคัญ และถึ งแม้ว่าการศึ กษาที่ ผ่านมา
เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึ มเศร้า
กับการเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ในวัย รุ่ น จะมี จ านวน
การศึกษาพอสมควรแต่ผลการศึกษาที่ได้ไม่เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน (Agaj, 2015; Ayas & Horzum, 2013;
Sahin, 2014; Sharma, Gupta, Sharma, & Sharma, 2016)
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเอง
และภาวะซึ มเศร้ า กับการเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ต ใน
นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจึ ง มี ค วามจ าเป็ น
อย่างยิ่ง ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษาในครั้ งนี้ จะเป็ น
ข้อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ ะน าไปใช้ใ นการวางแผนและ
พัฒ นาแนวทางการดู แ ลและป้ อ งกัน การเสพติ ด
อิ นเทอร์ เน็ตในนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายได้
อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็ น
คุณค่าในตนเองและภาวะซึ มเศร้ า กับการเสพติ ด
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อินเทอร์เน็ตในนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานของการวิจัย
การเห็นคุณค่าในตนเอง และภาวะซึมเศร้า
มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพติ ด
อินเทอร์ เน็ตในวัยรุ่ น จากการศึกษาพบว่า การเสพ
ติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางระบบ
ประสาทในสมองที่คล้ายคลึงกับการติดสารเสพติด
(Kim et al., 2011) เมื่อวัยรุ่ นมีการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
กิ จกรรมในอิ นเทอร์ เน็ตจะกระตุ้นเซลล์ประสาท
ให้ปล่อยสารสื่ อประสาท ซึ่ งเป็ นสารเดี ยวกันกับ
เมื่ อมี การใช้สารเสพติ ด ทาให้เกิ ดความสุ ข ความ
พึ งพอใจ (Lin & Luo, 2015) การใช้อินเทอร์ เ น็ ต
เป็ นหนทางหนึ่ งที่ ช่ ว ยให้ ว ั ย รุ่ นหลบหนี จาก
ความรู ้สึกไม่สบายใจ ความรู ้สึกดีที่ได้รับ จากการ
ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ มี ก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต
เพิ่ ม ขึ้ น ความรู ้ สึ ก ดั ง กล่ า วผลั ก ดั น ให้ ใ ช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกิดสภาวะที่ มีการ
รับรู ้ลดลง ส่ งผลให้มีความต้องการใช้งานมากขึ้น
เพื่ อที่ จะได้รั บความสุ ข ความตื่ นเต้นเหมื อนเดิ ม
(tolerance) การหมกมุ่นกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ต่อเนื่ องส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนและสัมพันธภาพ
กับคนในครอบครัว ผลกระทบดังกล่าวทาให้วยั รุ่ น
เริ่ มตระหนักถึงปั ญหา เมื่อพยายามที่จะเลิกใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแต่ไม่ประสบความสาเร็ จ เพราะเมื่อลด
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หรื อหยุดใช้งานอินเทอร์เน็ต วัยรุ่ นจะมีอาการหงุดหงิด
กระวนกระวายใจ (withdrawal) ทาให้วยั รุ่ นไม่สามารถ
ทนต่ออาการไม่ สุ ข สบายได้ ต้องกลับไปใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ตคงเดิ ม ซึ่ งอาการที่ได้กล่าวมาข้า งต้น
แสดงถึง การเสพติดอินเทอร์ เน็ต (internet addiction)
(Young, Yue & Ying, 2011) โดยที่ลกั ษณะการใช้
งานอิ นเทอร์ เน็ตของวัยรุ่ น ได้แก่ การรั บชมคลิ ป
วีดีโอออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเล่น
เกมออนไลน์ และการพนั น ออนไลน์ เป็ นต้ น
(Young, 2009) จากการทบทวนงานวิ จัย ปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการเสพติดอินเทอร์ เน็ตในวัยรุ่ นพบว่า
มีหลายปั จจัย โดยปั จจัยคัดสรรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ
การเห็ นคุณค่าในตนเอง และภาวะซึ มเศร้า โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองกั บ การเสพติ ด
อินเทอร์ เน็ต
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเป็ นความคิ ด
ความเชื่อ ความรู ้สึก และทัศนคติท้ งั ในแง่บวกหรื อ
แง่ลบต่อตัวบุคคลเอง รวมทั้งการรับรู ้การตอบสนอง
ของบุคคลอื่นที่มีต่อตนเอง โดยผูท้ ี่มีคุณค่าในตนเอง
สู งจะพิจารณาว่าตนมีคุณค่าในฐานะบุคคลคนหนึ่ง
มี ค วามเคารพตนเอง มองเห็ นตนเองเป็ นคนมี ค่า
โดยไม่จาเป็ นต้องเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นว่าดีกว่า
หรื อด้อยกว่า ในขณะที่ผูท้ ี่มีคุณค่าในตนเองต่ าจะ
ขาดการเคารพตนเอง คิดว่าตนเองไร้ค่า ไม่ดีพอเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่น (Rosenberg & Simmons, 1971)
วัยรุ่ นที่ เห็ นคุณค่าในตัวเองต่ า มี แนวโน้มที่ จะใช้
งานอินเทอร์ เน็ตประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น โดยความคิดเห็นเชิงบวกที่ได้รับจากเพือ่ น
เมื่ อใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้วยั รุ่ นมี
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การเห็ นคุ ณ ค่ า ในตนเองเพิ่ มขึ้ น (Wang, Jackson,
Zhang, & Su, 2012) ความคิดเห็ นเชิ งบวกที่ ได้รับ
นับเป็ นแรงจูงใจสาคัญที่ทาให้วยั รุ่ นที่เห็นคุณค่าใน
ตนเองต่า เข้าไปใช้งานอินเทอร์ เน็ตเพื่อเสริ มสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งถ้ามีการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
มากขึ้น นาไปสู่ ภาวะพึ่งพาหรื อการเสพติดในที่สุด
(Griffiths, 2000) จากการทบทวนงานวิจัยที่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็ นคุณค่าในตนเองกับ
การเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ต พบว่า วัย รุ่ นที่ มีการเห็ น
คุ ณ ค่ า ในตนเองต่ า มี แนวโน้ม ที่ จะมี การเสพติ ด
อินเทอร์ เน็ตสู ง (Aydin & Sari, 2011; Baharainian
& Khanzaee, 2014; Bozoglan et al., 2013; Fortes
& Fernandes, 2016; Jang & Ji, 2012; Pantic et al.,
2017; Rastergar & Dousti, 2016; Seabra et al., 2017)
อย่ า งไรก็ ต าม บางงานวิ จัย ไม่ พ บความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองกับ การเสพติ ด
อินเทอร์เน็ต (Agaj, 2015; Ayas & Horzum, 2013)
ภาวะซึมเศร้ ากับการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
ภาวะซึมเศร้า เป็ นกลุ่มอาการที่ประกอบด้วย
อารมณ์ เ ศร้ า ความรู ้ สึ ก ผิ ด ไม่ มี คุ ณ ค่ า สิ้ น หวัง
ไร้ ห นทางสู ้ เฉื่ อ ยชา เบื่ อ อาหาร และมี ปั ญ หา
เกี่ยวกับการนอน ส่ งผลกระทบถึงการปฏิบตั ิหน้าที่
ในชี วิตประจาวัน (Radloff, 1977) วัยรุ่ นที่ มีภาวะ

ซึ ม เศร้ า มั ก จะแยกตั ว อั น จะท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่ น (Whisman, 2017) วัยรุ่ นอาจ
ใช้อินเทอร์ เน็ตจัดการกับอาการซึ มเศร้าด้วยตนเอง
เพื่ อ ทดแทนความสั ม พัน ธ์ ใ นชี วิ ต จริ ง โดยใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อ สร้างความ
สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกั บ ผู ้ อื่ น บนโลกออนไลน์
(Young & Roger, 1998) และเมื่ อ วัย รุ่ น ที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้าเกิดความพึงพอใจกับการสร้างสัมพันธภาพ
บนโลกออนไลน์ ทาให้มีการเพิ่มระยะเวลาในการ
ใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และไม่ ส ามารถหยุ ด การใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ จนเกิ ด การเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต
(Young, 2009) จากการทบทวนงานวิ จัย ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึ มเศร้ากับการเสพติด
อิ นเทอร์ เ น็ ต พบว่า วัย รุ่ นที่ มีภ าวะซึ มเศร้ า สู ง มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น
(Ayas & Horzum, 2013; Baharainian & Khazaee,
2014; Orsal et al., 2013; Ostovar et al., 2016)
อย่างไรก็ตาม มี บางงานวิจัยไม่พบความสั มพันธ์
ระหว่างภาวะซึ มเศร้ ากับการเสพติ ดอิ นเทอร์ เ น็ ต
(Sahin, 2014; Sharma et al., 2016)
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึ มเศร้า
กับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่ น ดังภาพที่ 1

การเห็นคุณค่าในตนเอง
ภาวะซึมเศร้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
100

การเสพติดอินเทอร์เน็ต
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จัย เชิ งบรรยาย
ความสั มพันธ์ (descriptive correlational design) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและภาวะซึ มเศร้ ากับการเสพติ ด
อิ นเตอร์ เน็ตในนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายใน
เขตอ าเภอเมื อ งของจั ง หวั ด แห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2562
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น
นักเรี ย นในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาของจังหวัดแห่ ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (multi - stage sampling) มีข้นั ตอน
ในการเลือกตัวอย่าง ดังนี้
ขั้นที่ 1 เลือกอาเภอแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเลื อกอาเภอที่ อยู่ในเขตอาเภอเมื อง
ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ขั้นที่ 2 เลื อกโรงเรี ยนที่ เป็ นตัวแทนของ
โรงเรี ยนในเขตอาเภอเมืองของจังหวัดแห่ งหนึ่ งใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยในเขตอาเภอเมื อง
จานวนทั้งหมด 8 โรงเรี ยน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายมา
2 โรงเรี ยน
ขั้นที่ 3 ในแต่ละโรงเรี ยนใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
ในการสุ่ มห้องเรี ยน โดยสุ่ มห้องเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 - 6 มาชั้ น ปี ละ 2 ห้ อ งเรี ยน รวมได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างโรงเรี ยนละ 6 ห้องเรี ยน (รวม 2 โรงเรี ยน
เท่ า กั บ 12 ห้ อ งเรี ยน) ซึ่ งแต่ ล ะห้ อ งมี นั ก เรี ยน
ประมาณ 35 - 45 คน เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งห้องเรี ยน
ตามความสมัครใจ
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การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้หลักการ
วิเคราะห์อานาจการทดสอบ (power analysis) ของ
โคเฮน (Cohen, 1988) จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
ระหว่ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองกับ การเสพติ ด
อินเทอร์เน็ตมีค่า อยูร่ ะหว่าง -.15 ถึง -.60 (Aydin &
Sari, 2011; Baharainian & Khanzaee, 2014; Bozoglan
et al., 2013; Fortes & Fernandes, 2016; Jang & Ji,
2012; Pantic et al., 2017; Rastergar & Dousti,
2016) และค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ระหว่างภาวะซึ มเศร้ ากับการเสพติ ดอิ นเทอร์ เ น็ ต
มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง .27 - .80 (Banjanin et al., 2015;
Kaur, 2015; Ni et al., 2009; Orsal et al., 2013;
Yadav et al., 2013) การศึ กษาครั้ งนี้ จึงกาหนดค่ า
ขนาดอิ ทธิ พล (effect size) เท่ากับ .15 กาหนดค่ า
กาลังทดสอบ (power) เท่ากับ .80 ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติเท่ากับ .05 ใช้สถิติสหสัมพันธ์ และทดสอบ
สมมติฐานแบบ 2 ทิศทาง (two-tails) คานวณกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 3.1 (Faul, Erdfelder,
Buchner, & Lang, 2009) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
346 คน และเพื่อป้องกันแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
จึ งเพิ่ มขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งอี ก ร้ อยละ 15 (จรณิ ต
แก้วกังวาล และประตาป สิ งหสิ วานนท์, 2551) เป็ น
จานวน 52 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลทั้งสิ้ น
จานวน 398 คน การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากตัวอย่างทั้งห้องเรี ยน ได้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจ
และตอบแบบสอบถามสมบูรณ์จานวน 400 คน ซึ่ ง
เพียงพอกับขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
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การพิทักษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล หลังจาก
นั้ นผู ้วิ จั ย จึ ง ด าเนิ น การส่ งหนั ง สื อ ขออนุ ญ าต
ด าเนิ นการวิจัยจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิ ดล ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนของแต่ละโรงเรี ยน
ซึ่ งการเข้าร่ วมการวิ จัยของกลุ่ มตัวอย่างในครั้ งนี้
เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ผูป้ กครองและกลุ่มตัวอย่าง
มีสิทธิ ที่จะตอบรับหรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั ได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการเรี ยน ข้อมูลทั้งหมด
ถูกเก็บเป็ นความลับ และนาเสนอเฉพาะในภาพรวม
เท่านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น มีขอ้ คาถามทั้งหมด 16 ข้อ ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับชั้น แผนการเรี ยน เกรดเฉลี่ยสะสม
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนและครอบครัว บุคคลที่อาศัย
อยู่ดว้ ยกัน สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้
ของครอบครัว และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
2. แบบประเมิ นการเสพติ ดอิ นเทอร์ เ น็ ต
พัฒนาโดย ยังและคณะ (Young et al., 1998) แปล
เป็ นภาษาไทยโดยธวัชชัย วรพงศธร และคณะ (2547)
ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ เป็ นคาถามเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมหมกมุ่นและสู ญเสี ยการควบคุมตนเอง
ในการใช้อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งทาให้ละเลยหน้าที่ และ
สัมพันธ์ภาพกับผูอ้ ื่ น ลักษณะคาตอบเป็ นแบบให้
เลือกตอบ 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เคย) ถึง 5 (เป็ นประจา)
คะแนนรวมอยู่ ใ นช่ ว ง 20 - 100 คะแนน โดย
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คะแนนรวมสู ง หมายถึง มีการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
สู ง และสามารถแปลผลโดยแบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มที่มีการเสพติดอินเทอร์เน็ต (คะแนนรวมตั้งแต่
80 คะแนนขึ้ นไป) กลุ่ ม เสี่ ยงต่ อ การเสพติ ด
อินเทอร์เน็ต (คะแนนรวมอยู่ในช่วง 50 - 79 คะแนน)
และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ สพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต (คะแนนรวม
ต่ากว่า 49 คะแนน) จากการนาแบบประเมินไปหา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยนาไปใช้ในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาซ เท่ากับ .85 และจากงานวิจยั นี้
ได้ค่าสัมประสิ ทธิแอลฟาของครอนบาซ เท่ากับ .89
3. แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Rosenberg self – esteem scale: RSE) พั ฒ นาโดย
โรเซนเบอร์ ก (Rosenberg, 1965) แปลเป็ นภาษาไทย
โดย พักตร์ วิไล ศรี แสง (Srisaeng, 2003) ประกอบด้วย
ข้อ ค าถาม 10 ข้อ เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด
ความเชื่ อ หรื อทัศนคติท้ งั ทางบวกหรื อทางลบที่ มี
ต่อตนเอง ลักษณะคาถามมีท้ งั ข้อคาถามเชิงบวก 5 ข้อ
และข้อคาถามเชิงลบ 5 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบ
ให้เลือกตอบ 4 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
ถึง 4 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) และมีการกลับคะแนนใน
ข้อความที่มีความหมายในทางลบ คะแนนรวมมีค่า
ตั้งแต่ 10 - 40 คะแนน ผูท้ ี่มีคะแนนรวมสู ง แสดงว่า
มี ความรู ้ สึกมี คุณค่าในตนเองสู ง จากการนาแบบ
ประเมิ น ไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยน าไปใช้ ใ น
นักเรี ยนที่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คน ได้ค่ า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาซ
เท่ากับ .76 และจากงานวิจยั ครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาซ เท่ากับ .83
4. แบบประเมินภาวะซึ มเศร้า (Center for

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Epidemiologic Studies-Depression Scale: CES-D)
พัฒนาโดยแรดลอฟฟ์ (Raddloff, 1977) แปลเป็ น
ภาษาไทยโดยอุมาพร ตรังคสมบัติ และคณะ (2540)
ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ เป็ นคาถามเกี่ยวกับ
อาการซึมเศร้า ลักษณะคาถามเป็ นข้อความทางบวก
จานวน 4 ข้อ และข้อความทางลบ จานวน 16 ข้อ
ลัก ษณะค าตอบเป็ นแบบให้ เ ลื อ กตอบ 4 ระดับ
ตั้งแต่ 0 (ตลอดเวลา) ถึง 3 (ไม่เลย) คะแนนรวมมี
ค่าตั้งแต่ 0 - 60 คะแนน คะแนนรวมสู งหมายถึง มี
ภาวะซึ มเศร้าสู ง โดยคะแนนรวมตั้งแต่ 22 คะแนน
ขึ้นไปถือว่ามี ภาวะซึ มเศร้า จากการนาแบบประเมิน
ไปหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยนาไปใช้ในนักเรี ยนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาซ เท่ากับ .84 และ
จากงานวิ จัย ครั้ งนี้ ไ ด้ค่ า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาซ เท่ากับ .9
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. หลัง ได้รั บ การอนุ มัติ ก ารท าวิ จัย จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ผูว้ ิจยั ทา
หนังสื อขออนุญาตดาเนิ นการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหิ ด ลถึ งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ จะ
ดาเนินการวิจยั
2. ผูว้ ิจัยยื่นหนังสื อขอดาเนิ นการวิจัยต่อ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นที่ เ ข้าร่ วมการวิจัย หลังจาก
ได้ รั บ อนุ ญ าตด าเนิ น การวิ จั ย จากผู ้อ านวยการ
โรงเรี ยน ผูว้ ิจยั เข้าพบครู ที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนาตัว
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั และขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลาสถานที่
ที่จะเข้าพบผูก้ ลุ่มตัวอย่าง

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

3. เมื่ อถึ งวันเวลาที่ นัดหมาย ผูว้ ิจัยชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สิ ทธิในการเข้า
ร่ ว มวิ จัย รวมถึ ง ชี้ แ จงให้ ท ราบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
สามารถปฏิ เ สธเข้ า ร่ วมงานวิ จั ย ได้ โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อการเรี ยน และผลการศึกษาจะรายงาน
เป็ นภาพรวมเท่านั้น จากนั้นมอบหนังสื อยิ นยอม
เข้าร่ วมวิจยั และเอกสารข้อมูล/ คาแนะนาสาหรั บ
กลุ่มตัวอย่างและผูป้ กครอง ให้กลุ่มตัวอย่างนาไป
เรี ยนผูป้ กครอง โดยผูว้ ิจยั ได้ระบุชื่อนามสกุลและ
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างและผูป้ กครอง
สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการวิจยั ได้ หลังจาก
ผู ้ป กครองและกลุ่ ม ตัว อย่ า งลงนามในหนั ง สื อ
ยินยอม ให้กลุ่มตัวอย่างส่ งเอกสารกับหัวหน้าห้อง
เพื่ อ รวบรวมและน าไปส่ ง ที่ ห้ อ งแนะแนวหรื อ
ห้องโฮมรู ม
4. หลั ง จากได้ รั บ เอกสารยิ น ยอมจาก
ผู ้ป กครองให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเข้ า ร่ ว มงานวิ จัย และ
หนังสื อยินยอมเข้า ร่ วมการวิจัย จากกลุ่ มตัวอย่าง
โดยการลงนาม ผูว้ ิจยั ประสานงานกับครู แนะแนว
หรื อครู ฝ่ายวิชาการ เพื่อนัดหมายวันเวลา สถานที่
สาหรับเก็บข้อมูล
5. ผูว้ ิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามวันที่ นัด
หมายเพื่ อเก็ บรวบรวมข้อมู ล แจกแบบสอบถาม
โดยใช้ช่วงเวลาของวิชาแนะแนวหรื อช่ วงที่ ไ ม่ มี
การเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้ ว ยตนเอง โดยครู ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นชั้น เรี ยนขณะที่
นักเรี ย นท าแบบสอบถาม ก่ อนทาแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบสอบถาม
และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยไม่ต้อง
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ระบุชื่อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25 - 30 นาที
6. เมื่อกลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ขอให้กลุ่มตัวอย่างนาแบบสอบถามมาใส่
ในกล่องที่ปิดผนึ กและมีช่องสาหรับใส่ แบบสอบถาม
ด้วยตนเอง
7. ผูว้ ิจัย จึ งตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม ลงรหัสข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปและตัว แปรที่
ศึ ก ษาโดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย ได้ แ ก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็น
คุณค่าในตนเองและภาวะซึ มเศร้ า กับการเสพติ ด
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งจากการทดสอบข้อตกลงเบื้ องต้น
ของการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรที่ ศึกษา
โดยใช้สถิติ Kolmolgorov-Smirnov test พบว่า การ
เห็ นคุ ณ ค่ า ในตนเองมี การแจกแจงแบบโค้งปกติ
ส่ วนภาวะซึ มเศร้าและการเสพติดอินเทอร์ เน็ตไม่มี
การแจกแจงแบบโค้ ง ปกติ จึ ง ใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พัน ธ์ แ บบสเปี ยร์ แ มน (Spearman’s rank order correlation coefficient) ในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของตัวแปร
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผลการวิจัย พบว่ากลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 63.5) มีอายุอยูใ่ นช่วง 15 - 19 ปี
(Mean = 16.25, SD = 1.007) ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ร้ อยละ 37.3 มัธยมศึ กษาปี ที่ 5
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ร้ อยละ 23.3 และมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ร้ อยละ 39.4
เรี ยนแผนวิทย์คณิ ตและศิ ลป์ ภาษา คิดเป็ นร้ อยละ
50.5 และ 47.5 ตามลาดับ ผลการเรี ยนอยู่ในช่ วง
3.00 - 4.00 ร้อยละ 75.8 (Mean = 3.26, SD = .51)
ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ช้ ส ม า ร์ ต โ ฟ น ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ
อินเทอร์ เน็ต (ร้อยละ 96.5) มีระยะเวลาในการใช้
งานอินเทอร์ เน็ต 4 - 6 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ 39.5)
มี การใช้อินเทอร์ เ น็ ตที่ บ้า นและโรงเรี ย น ร้ อยละ
95.75 และ 76.25 ตามลาดับ กิ จกรรมการใช้งาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยความถี่ บ่อยและ
บ่อยมาก 3 อันดับแรกคือ (1) ชมคลิปวิดีโอ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ ฟังวิทยุ หรื อเพลงออนไลน์ ร้อยละ 89.1
(2) ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Line,
Instagram, Twitter เป็ นต้น ร้ อ ยละ 87.1 และ (3)
สื บค้นข้อมูลออนไลน์ สื่ อการเรี ยนรู ้ เพื่อการศึกษา
หรื อทารายงาน ร้อยละ 76.5 ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่าวัยรุ่ นมีมการเล่นเกมออนไลน์ดว้ ยความถี่
บ่อยถึงบ่อยมาก ร้อยละ 26.3
2. การเสพติดอินเทอร์ เน็ต การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และภาวะซึ ม เศร้ า ผลการวิ จัย พบว่ า
คะแนนเฉลี่ ย ของการเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ตเท่า กับ
48.02 (SD = 12.72) การเห็นคุณค่าในตนเองเท่ากับ
28.72 (SD = 4.76) และภาวะซึ มเศร้าเท่ากับ 16.01
(SD = 9.21) ดังตารางที่ 1 เมื่อจาแนกตามการเสพติด
อิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารเสพติ ด
อิ นเทอร์ เ น็ ต จานวน 5 คน (ร้ อยละ 1.25) และมี
ความเสี่ ยงต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ต จานวน 158 คน
(ร้ อยละ 39.5) เมื่ อจาแนกตามการมี ภาวะซึ มเศร้า
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะซึมเศร้า ทั้งหมด 99 คน
ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ต
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ตารางที่ 1 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสพติดอินเทอร์ เน็ต การเห็นคุณค่าในตนเอง และภาวะ
ซึมเศร้า (n = 400)
ช่ วงคะแนน
ค่าเบี่ยงเบน
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ค่าที่เป็ นไปได้
ค่าที่เป็ นจริง
การเสพติดอินเทอร์เน็ต
20 - 100
21 - 87
48.02
12.72
การเห็นคุณค่าในตนเอง
10 - 40
13 - 40
28.72
4.76
ภาวะซึมเศร้า
0 - 60
0 - 53
16.01
9.21

ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการมีภาวะซึมเศร้าและการเสพติดอินเทอร์เน็ต (n = 400)
มีการเสพติด
เสี่ยงต่ อการเสพติด
ไม่ มีการเสพติด
รวม
อินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ต
ตัวแปร
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
มีภาวะซึมเศร้า
4
4.00
64
64.70
31
31.3
99
24.75
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
1
0.33
94
31.23
206
68.44
301
75.25
รวม
5
1.25
158
39.50
237
59.25
400
100

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) แบบสเปี ยร์ แมนระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึ มเศร้ ากับ
การเสพติดอินเทอร์เน็ต
ตัวแปร
r
p - value
การเห็นคุณค่าในตนเอง
-.36
<.001
ภาวะซึมเศร้า
.42
<.001

จานวน 64 คน (ร้ อยละ 64.7) นอกจากนี้ ยงั พบว่า
ในกลุ่มที่มีการเสพติดอินเทอร์ เน็ต จานวน 5 คน มี
ภาวะซึมเศร้าทั้งหมด 4 คน ดังตารางที่ 2
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างการเห็นคุณค่ าใน
ตนเองและภาวะซึมเศร้ า กับการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
ผลการศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง

มีความสัมพันธ์ทางลบกับการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (r = -.36, p < .001)
ในขณะที่ภาวะซึ มเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเสพติ ดอิ นเทอร์ เน็ตอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
(r = .42, p < .001) (ตารางที่ 3)
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การอภิปรายผล
การเสพติ ด อิ น เทอร์ เน็ ต ในนั ก เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความเสี่ ยงต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตจานวน 158 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 39.5 ซึ่ งไกล้เคียงกับผลการศึกษาที่
ผ่านมาโดยการศึกษาในนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 401 คน พบความเสี่ ยง
ต่ อการเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ตร้ อยละ 33.2 (พงศยา
ตราชูนิตย์, ทวีศกั ดิ์ กสิ ผล และจริ ยาวัตร คมพยัคฆ์,
2562) และการศึ กษาในนักเรี ย นมัธยมศึ กษาจาก
ประเทศจีน จานวน 2352 คน พบความเสี่ ยงต่อการ
เสพติดอินเทอร์ เน็ตร้อยละ 35.5 (Xin et al., 2018)
ในขณะที่ จานวนผูท้ ี่ มีการเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ต ใน
การศึ กษาครั้ งนี้ พ บ จานวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
1.25 สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผา่ นมา โดยการศึกษา
ในประเทศไทยพบการเสพติดอินเทอร์ เน็ต ร้อยละ
0.7 (พงศยา ตราชูนิตย์, ทวีศกั ดิ์ กสิ ผล และจริ ยาวัตร
คมพยัคฆ์, 2562) การศึกษาในต่างประเทศ พบการ
เสพติดอินเทอร์ เน็ตในประเทศจีน ร้อยละ 1.5 (Xin
et al., 2018) และประเทศอิหร่ าน ร้อยละ 1.6 (Hashemian
et al., 2014) จากการศึกษาครั้งนี้ แม้นกั เรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะพบการเสพติดอินเทอร์เน็ตไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม ประมาณหนึ่ งในสามของกลุ่มตัวอย่าง
จัดเป็ นกลุ่มเสี่ ย งต่อการเสพติ ดอิ นเทอร์ เ น็ต และ
จากการศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่า วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ ย งต่อ
การเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ตมี ปัญหาทางด้า นอารมณ์
และพฤติกรรม (Kormas, Critselis, Janikian, Kafetzis
& Tsitsika, 2011) และมีความคิดฆ่าตัวตาย (Yoo et al.,
2014) ไม่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม เสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต
วัย รุ่ นที่ เ สี่ ย งต่ อ การเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ต จึ ง น่ า จะ
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ได้รับการดูแลและหาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตเช่นเดียวกับ
วัยรุ่ นที่มีการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ความสั มพันธ์ ร ะหว่า งการเห็ นคุณ ค่าใน
ตนเองกับการเสพติดอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับการเสพติดอินเทอร์ เน็ตอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ นั่นคือวัยรุ่ นที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่า มี
แนวโน้มที่จะเสพติดอินเทอร์ เน็ตสู ง ซึ่ งผลการศึกษา
ครั้ งนี้ มีความสอดคล้องกับผลการศึ กษาที่ ผ่า นมา
(Aydin & Sari, 2011; Baharainian & Khanzaee, 2014;
Bozoglan, Demirer, Sahin, 2013; Fortes & Fernandes,
2016; Jang & Ji, 2012; Naseri, Mohamadi, Sayehmiri
& Azizpoor, 2015; Pantic et al., 2017; Rastergar &
Dousti, 2016) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นความคิด
ความเชื่ อ และทัศ นคติ ท้ ัง ในแง่ บ วกและลบต่ อ
ตนเอง การที่ วยั รุ่ นมี ค วามคิ ด เปรี ย บเที ย บ คิ ด ว่า
ตนเองด้อ ยกว่ า คนอื่ น น าไปสู่ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองต่า (Rosenberg & Simmons, 1971) โดยลักษณะ
การใช้งานอิ นเทอร์ เ น็ ตของวัย รุ่ นที่ พบว่า มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่ การใช้
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ และการเล่ น เกมออนไลน์
(Koronczai et al., 2013; You, Kim, & Lee, 2017)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่ นที่เห็นคุณค่าใน
ตนเองต่ า มี แนวโน้มที่ จะใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับ
สื่ อสังคมออนไลน์ (จุ ฑามาศ ทองประดับ , ทัศนา
ทวีคูณ และพัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ , 2562; Tazghini
& Siedlecki, 2013) ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook, Line หรื อ Instagram ด้วยความถี่บ่อยถึง
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บ่อยมาก ร้ อยละ 87.1 การที่ วยั รุ่ นหันไปใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ อาจเป็ นเพราะ
ต้องการเพิ่มคุณค่าในตนเอง ชดเชยในสิ่ งที่ตนเองขาด
เช่ น การสร้ า งข้อ มู ล โปรไฟล์ หรื อ รู ป ภาพของ
ตนเองขึ้ น มาใหม่ โ ดยไม่ ต รงตามความเป็ นจริ ง
(Koronczai et al., 2013) เมื่ อได้รับการตอบสนอง
ทางบวกกับ ภาพลัก ษณ์ ใ หม่ ข องตนเองบนโลก
ออนไลน์ ทาให้วยั รุ่ นเลือกที่จะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต
และสร้างสัมพันธภาพในโลกออนไลน์มากกว่าการ
อยู่ในโลกความเป็ นจริ ง (Fortes & Fernandes, 2016)
ความต้องการที่ ได้รับการตอบสนองทางบวกบน
โลกออนไลน์ เช่น จานวนยอดไลค์ การชมเชย หรื อ
ให้กาลังใจ ส่ งผลให้วยั รุ่ นใช้เวลาเล่นอินเทอร์ เน็ต
มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับความรู ้สึกดีเท่าเดิม มีความคิด
หมกมุ่ น ถึ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ บนโลกออนไลน์ แ ม้จ ะปิ ด
เครื่ องไปแล้ว นาไปสู่ การเสพติ ดอิ นเทอร์ เน็ ตใน
ที่สุด (Young, 2009)
นอกจากนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า
วัยรุ่ นที่เห็นคุณค่าในตนเองต่า มีแนวโน้มที่จะเล่น
เกมออนไลน์มากขึ้น (You, Kim, & Lee, 2017) ผล
จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การเล่ น
เกมออนไลน์ ความถี่บ่อยถึงบ่อยมาก คิดเป็ นร้อยละ
26.3 การเล่นเกมออนไลน์จะช่วยให้วยั รุ่ นสามารถ
เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่ งจินตนาการ ได้ลองสวมบทบาท
ที่ ต่ า งไปจากชี วิต จริ ง ทาให้รู้ สึ กว่า ตนเองมี พ ลัง
อานาจจากการเล่ นเกมชนะหรื อได้รั บ การเลื่ อ น
ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ผูเ้ ล่นด้วยกัน (Park, Kang, & Kim, 2014) ความรู ้สึก
ที่ ดี ต่ อตนเองจากการเล่ นเกมออนไลน์ ส่ งผลให้
วัยรุ่ นเพิ่มระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ นาน
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ขึ้นส่ งผลให้เกิ ด การเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ต (Young,
2009)
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะซึ ม เศร้ า กับ
การเสพติดอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ภาวะซึ มเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือวัยรุ่ นที่มี
ภาวะซึ มเศร้าสู ง มีแนวโน้มที่จะเสพติดอินเทอร์ เน็ตสู ง
ซึ่ งผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
การศึ กษาที่ ผ่านมา (Akin & Iskender, 2011; Ayas
& Horzum, 2013; Baharainian & Khazaee, 2014;
Banjanin et al., 2015; Boonvisudhi & Kuladee, 2017;
Orsal et al., 2013; Ostovar et al., 2016) วั ย รุ่ นที่
ซึมเศร้านั้น นอกจากจะมีอาการท้อแท้ สิ้ นหวัง เบื่อ
หน่าย ยังมีความรู ้สึกว่าผูค้ นรอบข้างไม่ชอบตนเอง
(Radloff, 1977) อาการดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ ว ัย รุ่ นมี
ปั ญหาสั มพันธภาพ เกิ ด ความรู ้ สึ กอึ ด อัด ใจ และ
วิตกกังวลในการสร้ า งสั มพันธภาพกับบุค คลอื่ น
(Whisman, 2017) จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า
วัยรุ่ นที่ มีภาวะซึ มเศร้ าหันไปใช้อินเทอร์ เ น็ ตเพื่ อ
ช่ วยบรรเทาความรู ้ สึกในแง่ลบของตนเอง (Tian,
Qin, Cao, & Gao, 2021) ผลการศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีการเสพติดอินเทอร์ เน็ตและกลุ่มที่
เสี่ ย งต่อการเสพติ ด อิ นเทอร์ เ น็ ต มี ภ าวะซึ มเศร้ า
ร้ อ ยละ 4 และร้ อ ยละ 64.7 ตามล าดับ วัย รุ่ น ที่ มี
ภาวะซึ มเศร้าใช้งานอินเทอร์ เน็ตเพื่อต้องการที่ จะ
ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนและกาลังใจจากผูอ้ ื่น
ชดเชยการที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อไม่ได้ใช้งาน
อินเทอร์ เน็ต (Lin et al., 2018) วัยรุ่ นคิดว่าอินเทอร์เน็ต
เป็ นสื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผู ้อื่ น ตามที่
ต้องการได้ เพราะสามารถใช้ชื่ อแฝงโดยไม่ ต้อง
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แสดงอั ต ลั ก ษณ์ ข องตนและยัง สามารถแก้ ไ ข
ข้ อ ความที่ ไ ม่ มั่ น ใจก่ อ นที่ จ ะสื่ อสารออกไป
(Fioravanti, G., Dèttore, D., & Casale, S., 2012)
การที่ไม่ตอ้ งใช้เสี ยงและไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตน ทาให้
วัยรุ่ นมีความรู ้สึกปลอดภัย รู ้สึกว่าตนเองสามารถ
ควบคุมการสนทนาได้ มีความวิตกกังวลน้อยกว่า
การมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิ ญหน้า (Lin et al., 2018;
Young & Roger, 1998) ซึ่ งการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
ลักษณะดังกล่าว ช่วยให้วยั รุ่ นมีโอกาสที่ จะได้รับ
การช่วยเหลือและกาลังใจจากผูอ้ ื่นได้มากกว่าการที่
ไม่ได้ออนไลน์ ความพึงพอใจที่ได้พูดคุยและสร้า ง
สัมพันธ์ภาพกับผูอ้ ื่นในโลกออนไลน์ ทาให้วยั รุ่ นที่
ซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
จนเกิดการเสพติดอินเทอร์เน็ต (Tian et al., 2021)
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้จะพบการเสพติด
อินเทอร์เน็ตจานวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตามมากกว่า
หนึ่ งในสามของกลุ่มตัวอย่างจัดเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อ
การเสพติดอินเทอร์ เน็ต และเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้ม
ที่ จะมี ปัญหาซึ มเศร้ า ดังนั้น พยาบาลในโรงเรี ยน
ครู แนะแนว หรื อครู ผู ้รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
สุ ขภาพจิตของนักเรี ยน ควรมีการคัดกรองการเสพติด
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในนั ก เรี ยน เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลและ
ช่ ว ยเหลื อ ทั้งในกลุ่ ม ที่ มี การเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต
และกลุ่มเสี่ ยงต่อการเสพติ ดอิ นเทอร์ เน็ต และเผ้า
ระวังกลุ่มที่ไม่มีการเสพติดอินเทอร์เน็ตเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้มีการเสพติดอินเทอร์เน็ตในอนาคต
2. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเห็นคุณค่า
ในตนเองและภาวะซึ มเศร้ามีความสัมพันธ์กบั การ
108

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

เสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้น
พยาบาลในโรงเรี ยน ครู แนะแนว หรื อครู ผรู ้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน ควรจัดกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและลดภาวะ
ซึ ม เศร้ า เพื่ อ ป้ อ งกัน การเสพติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
นักเรี ยนต่อไป
3. ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสพติ ด
อินเทอร์ เน็ต เช่น ความพึงพอใจในชีวิต ความเครี ยด
ความวิตกกังวล เป็ นต้น รวมถึงปัจจัยด้านครอบครัว
และปั จจัยด้านสังคม เช่ น ความสัมพันธ์กับเพื่อน
และครู เป็ นต้น
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