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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารูปแบบความเหงาในนักศึกษาปริญญาตรีชนปี
ั ้ ท่ี 1 ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
วิ ธีการด�ำเนิ นการวิ จยั การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเเบบกรณีศกึ ษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือนักศึกษาชัน้
ปี ท่ี 1 ทีก่ ำ� ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเเห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ วิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา
ผล รูปแบบความเหงาทีเ่ กิดขึน้ ในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ม ี 2 รูปแบบคือ ความเหงาทาง
อารมณ์และความเหงาทางสังคม และพบประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ท่ี
น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ 1. การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ชว่ ยลดความเหงาทีเ่ กิดขึน้ ได้เพียงชัวคราว
่
และ 2. การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ในสังคมออนไลน์ยงั ไม่สามารถทดแทนการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในโลกความเป็ นจริง
ได้
สรุป การวิจยั ครัง้ นี้เพียงท�ำให้เห็นว่าความเหงาและการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มคี วามเกีย่ วข้องกันแต่ไม่สามารถ
สรุปได้วา่ ความเหงาทีพ่ บในผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั นี้เกิดจากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์หรือไม่ ดังนัน้ จึงควร
ท�ำการศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นดังกล่าวต่อไป
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
Objective: To examine the loneliness style among first-year undergrauduate students who use social
media.
Materials and methods: This study is qualitative research using case study design. The key informants
are three first-year students who studying in the first semester at a university in Chiang Mai. Data were
collected by in-depth interviews and were analyzed by content analysis method.
Results: The result revealed that first-year college students have two loneliness style, emotional loneliness and social loneliness. Additionally, the two patterns of relationship between loneliness and social
media usage were found. First, this study presents that using social media could temporarily reduce
loneliness. Second, the interaction with other people in online communities could not substitute for face
to face interaction.
Conclusion: This study only shows that the loneliness and social media use are related, but the causal inference between loneliness and social media use cannot be concluded whether the loneliness could
not be implied. Therefore, further studies should be conducted on this concern.
Keywords: loneliness; social media usage behavior; college students
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บทน�ำ
การมีความสัมพันธ์ทางสังคมถือว่าเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มคี วามต้องการในการ
รวมกลุม่ และพึง่ พาอาศัยกัน ทัง้ นี้เมือ่ สังคมกว้างขึน้
และเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะทาง
ด้านเทคโนโลยีทส่ี ง่ ผลให้รปู แบบการสือ่ สารระหว่าง
บุคคลหรือระหว่างกลุม่ แตกต่างไปจากอดีตโดยท�ำให้
บุคคลสามารถติดต่อกันได้งา่ ยขึน้ ทุกทีแ่ ละทุกเวลา
แต่ในขณะเดียวกันความสะดวกสบายในการสือ่ สาร
ดังกล่าวก็ท�ำให้ผคู้ นขาดการมีปฏิสมั พันธ์ทใ่ี กล้ชดิ
และมีการสื่อสารแบบพบปะหน้ากันน้อยลงซึ่งอาจ
ท�ำให้บคุ คลประสบกับปัญหาและความกดดันจากการ
สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นรวมถึงอาจรูส้ กึ ไม่พงึ
พอใจในระดับความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ จนก่อเกิดเป็ น
ความเหงาได้
ความเหงา (loneliness) เป็ นความไม่สบาย
ทางใจอย่างหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ จากความรูส้ กึ ขาดหรือไม่
พอใจในความสัมพันธ์กบั คนใกล้ชดิ บุคคลสามารถ
รูส้ กึ เหงาได้ทงเมื
ั ้ อ่ ต้องอยูค่ นเดียวหรืออยูร่ ว่ มกับบุคคล
อื่น (Russell, Peplau, & Cutrona, 1980) สาเหตุ
ของความเหงาอาจเกิด จากการเปลี่ย นแปลงใน
สัมพันธภาพทีม่ คี วามหมาย เช่น การหย่าร้างการสูญ
เสียบุคคลส�ำคัญในชีวติ หรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ รียน
หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ล้วนเป็ นการเปลีย่ นแปลงในด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมทีบ่ ุคคลต้องการ (Perlman
& Peplau, 1998 อ้างถึงใน วรวีร์ ธนประกฤต, 2545)
จากผลการส�ำรวจภาวะความเหงาของประชากรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
พบว่า กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-22 ปี เป็ นกลุ่ม
ทีป่ ระสบกับภาวะเหงาสูงสุด ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาเกีย่ วกับตลาดคนเหงาในประเทศไทยของ บุญ
ยิง่ คงอาชาภัทร และคณะ (2561) ทีท่ ำ� แบบทดสอบ

ความเหงาในกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 1,126 คน โดยพบ
ว่า ร้อยละ 40.4 ของกลุ่มตัวอย่างประสบกับภาวะ
เหงาในระดับสูง โดยกลุ่มเยาวชนทีอ่ ยู่ในวัยเรียนมี
ความเหงาเป็ นอันดับทีส่ องคิดเป็ นร้อยละ 41.8 และ
จากการส�ำรวจตลาดคนเหงาในประเทศไทยพบว่า
ผูท้ ม่ี คี วามเหงาส่วนใหญ่จะเลือกใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
ในการช่วยจัดการความเหงา โดยสือ่ สังคมออนไลน์
ทีไ่ ด้รบั ความนิยม เช่น Facebook, LINE , Instagram
ฯลฯ
สือ่ สังคมออนไลน์ (social media) เป็ นรูปแบบ
การสือ่ สารทีผ่ ใู้ ช้บริการสามารถสร้างชุมชนออนไลน์
เพือ่ แบ่งปั นข้อมูล ความสนใจ ความคิด และเนื้อหา
อืน่ ๆ โดยเป็ นช่องทางทีช่ ว่ ยให้ผคู้ นสามารถแบ่งปั น
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นภาพ
เสียง ข้อความ ฯลฯ ซึง่ ปั จจุบนั มีสอ่ื สังคมออนไลน์ท่ี
เน้นการใช้เพือ่ ติดต่อ ส่งข้อความและแลกเปลีย่ นข้อมูล
ระหว่างกันมากขึน้ เช่น LINE, Facebook, Instagram,
Twitter ฯลฯ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, ขจร ฝ้ ายเทศ,
ดวงแก้ว เงินพูนทรัพย์ และวัลลภา จันทรดี, 2560)
โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ กี ารเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
อยูเ่ สมอ เนื่องจากสือ่ สังคมออนไลน์เป็ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ม ี
ข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลาและระยะทาง (จิรภัทร เริม่ ศรี
และนันธารา ธุรารัตน์, 2561) ทัง้ ยังมีการน�ำสือ่ สังคม
ออนไลน์ไปใช้ประโยชน์หลากหลายทัง้ ด้านธุรกิจ การ
ศึกษา และให้ความบันเทิง จากผลการส�ำรวจ
พฤติกรรมผูใ้ ช้งานสื่อดิจทิ ลั พบว่า คนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ เกือบ 10 ชัวโมงต่
่
อวันในวันท�ำงาน
และ 11 ชัวโมงต่
่
อวันในวันหยุด โดยช่วงอายุทม่ี กี าร
ใช้งานมากทีส่ ุดคือช่วงอายุ 18-37 ปี ซึง่ มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (social
media) มากเป็ นอันดับหนึ่ง โดยพบว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ทผ่ี ใู้ ช้งานเข้าใช้บริการมากเป็ นอันดับต้น ๆ
ได้แก่ YouTube, LINE และ Facebook (ส�ำนักงาน

ความเหงาในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
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พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), 2018) ซึง่
สอดคล้องกับข้อมูลจาก WeAreSocial x Hootsuit ที่
พบว่ามีผใู้ ช้บริการสือ่ สังคมออนไลน์ประมาณ 3.196
พันล้านคนทัวโลก
่ โดยผูใ้ ช้บริการมีการเข้าใช้งานสือ่
สังคมออนไลน์ประเภท Facebook, YouTube และ
Instagram มากเป็ นอันดับต้น ๆ และช่วงอายุทม่ี ี
การใช้งานมากทีส่ ดุ คือ 18-34 ปี ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นวัย
รุ่นหรือนักศึกษา (WeAreSocial x Hootsuit และ
Global Snapshot Q3, 2018)
วัยรุน่ เป็ นวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็วทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
วัยรุน่ จึงต้องมีการปรับตัวในทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นด้าน
การเรียน การปรับตัวกับสังคมใหม่ หรือการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ซึง่ การปรับตัวเหล่านี้อาจน�ำ
ไปสูภ่ าวะทางอารมณ์ทไ่ี ม่มนคง
ั ่ เกิดความสับสนและ
ความเหงาซึง่ กลายเป็ นปัญหาส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ (ประไพ
พรรณ ภูมวิ ฒ
ุ สิ าร, 2530) ทัง้ นี้จากข้อมูลข้างต้นทีพ่ บ
ว่า วัยรุ่นกลุ่มนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ ในระดับสูงนัน้ วัตถุประสงค์ของการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์คอื เพือ่ คุยกับเพือ่ นปั จจุบนั และเพือ่ น
เก่า รองลงมาคือใช้เพือ่ อัปเดตข้อมูลส่วนตัว (จิรภัทร
เริม่ ศรี และนันธารา ธุรารัตน์, 2561) ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของภัททิรา กลิน่ เลขา (2561) ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้เครือ่ งมือสือ่ สารในสือ่ สังคม
ออนไลน์พบว่า กิจกรรมทีก่ ลุม่ ตัวอย่างท�ำเมือ่ เข้าใช้
สื่อสังคมออนไลน์คอื สนทนากับเพื่อน รองลงมาคือ
กิจกรรมเพือ่ ความบันเทิง เช่น เล่นเกม ดูหนัง และ
สุดท้ายคืออัปเดตข้อมูลส่วนตัวหรือรูปภาพ อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ จะท�ำให้บุคคลได้พูด
คุยหรือติดต่อกับบุคคลทีร่ จู้ กั หรือบุคคลอื่น แต่การ
ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ทม่ี ากเกินไปก็สง่ ผลกระทบทาง
ลบต่อตัวผูใ้ ช้ ทัง้ นี้จากการศึกษาของ Miller et al.
(2017) ทีท่ ำ� การศึกษาการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์และ
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การรับรู้เกี่ยวกับการแยกตัวในหมู่คนหนุ่ มสาวใน
สหรัฐอเมริกา โดยท�ำการศึกษาในช่วงอายุ 19-32 ปี
จ�ำนวน 1,787 คน พบว่า การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ เหงาและหดหูโ่ ดยตรง โดย
หากบุคคลยิง่ มีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มากเท่าไหร่
ก็ยงิ่ ท�ำให้บุคคลห่างเหินจากโลกความเป็ นจริงมาก
ขึน้ จนเกิดความรูส้ กึ เหงาตามมา หรือความรูส้ กึ เหงา
อาจท�ำให้บุคคลหันไปใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มากขึน้
นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทย
จ�ำนวนหนึง่ พบผลการศึกษาทีส่ อดคล้องกันในประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ และ
ความเหงา ดังเช่นงานวิจยั ของศศิประภา กระจ่าง
ประทีป (2556) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมพันธภาพในครอบครัว ความเหงา การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตใน
นักศึกษา จ�ำนวน 800 คน พบว่า ความเหงาและ
พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวก
กล่าวคือเมือ่ นักศึกษามีความเหงาเพิม่ สูงขึน้ จะท�ำให้
พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาเพิม่ ขึน้
ในทางตรงกันข้ามหากนักศึกษามีความเหงาลดน้อย
ลงจะท�ำให้พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตลดลงตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ อโนมา ใจอุดม
(2548) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตมีอทิ ธิพล
ในการท�ำนายความเหงา และจากการศึกษาของ ชัญญ
มน ดิษกุลนรภัทร, วศิมน พรพัฒนกูล และวัชชาภ
รณ์ ไร่ทมิ (2554) พบว่า ความเหงาทางสังคมสามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการต้องการให้ผอู้ น่ื กดถูกใจสถานะ
ของตนเองใน Facebook ได้ เนือ่ งจากบุคคลต้องการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มคนในสังคม หรือกลุ่มทีม่ คี วาม
ชอบเดียวกัน แตกต่างจากความเหงาทางอารมณ์ท่ี
ไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรมการต้องการให้ผอู้ น่ื กด
ถูกใจสถานะของตนเองใน Facebook ซึง่ อาจเกิดจาก
บุคคลทีม่ คี วามเหงาทางอารมณ์ตอ้ งการมีปฏิสมั พันธ์
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แบบใกล้ชดิ มากกว่า ทัง้ นี้จากการวิจยั ทีผ่ ่านมาใน
ประเด็นนี้ดงั ข้างต้นการวิจยั ทัง้ หมดเป็ นการศึกษาใน
เชิงปริมาณ ดังนัน้ จึงอาจท�ำให้ขาดผลการวิจยั ในเชิง
ลึก ที่จ ะได้จ ากการศึก ษาด้ว ยระเบีย บวิธีว ิจ ยั เชิง
คุณภาพ นอกจากนีก้ ารวิจยั ทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษา
ข้อมูลในเชิงลึกเกีย่ วกับรูปแบบความเหงาทีเ่ กิดขึน้
จากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ซึง่ การใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
เชิงคุณภาพในการศึกษาจะช่วยให้เห็นถึงรูปแบบของ
ความเหงาทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ได้ลกึ ซึง้ มากยิง่ ขึน้
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั เห็นความ
ส�ำ คัญ ของการศึก ษาความเหงาในนั ก ศึก ษาที่ม ี
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะใน
นักศึกษาปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ซึง่ เป็ นกลุม่ ทีต่ อ้ งปรับ
ตัวใหม่ทงั ้ ในเรือ่ งของการเรียนสังคม และการใช้ชวี ติ
ในมหาวิทยาลัย รวมทังเป็
้ นกลุม่ ทีม่ ชี ว่ งอายุสอดคล้อง
กับช่วงอายุทม่ี พี ฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
มากกว่าวัยอืน่ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบความ
เหงาในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษาเพือ่ ให้
ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับรูปแบบความเหงาทีเ่ กิดขึน้
ตามประสบการณ์ของนักศึกษา ซึง่ การวิจยั นี้จะท�ำให้
ทราบถึงรูปแบบความเหงาทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ อีกทัง้ ผลการวิจยั สามารถ
น�ำมาใช้เป็ นแนวทางส�ำหรับการส่งเสริม ป้ องกัน และ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาทีม่ ภี าวะเหงาซึง่ อาจน�ำไปสู่
ปั ญหาสุขภาพจิตในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษารูปแบบความเหงาในนักศึกษา
ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม่ ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์

วิธีดำ� เนินการวิจยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นงานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) โดยใช้การวิเคราะห์แบบศึกษา
เฉพาะกรณี มีวธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ นักศึกษาทีก่ �ำลัง
ศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และมี
พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ตงั ้ แต่ 3-8 ชัวโมง
่
ต่อวัน หรือ 21-56 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ จ�ำนวน 3 คน
โดยกลุม่ ตัวอย่างชัน้ ปี ท่ี 1 เป็ นกลุม่ ทีเ่ หมาะสมในการ
ศึกษาประเด็นของความเหงาเนื่องจากเป็ นวัยทีม่ คี วาม
คาบเกีย่ วระหว่างวัยรุ่นและวัยผูใ้ หญ่ และต้องปรับ
ตัวทัง้ ในด้านการเรียน การด�ำเนินชีวติ สังคม และ
กลุม่ เพือ่ น ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุทส่ี ามารถท�ำให้เกิดความ
เหงาได้ รวมทัง้ ยังเป็ นวัยทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการติดต่อ
สือ่ สาร และมีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์สงู กว่าวัยอืน่

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) โดยใช้คำ� ถามแบบกึง่ โครงสร้าง ซึง่ มีคำ� ถาม
เพือ่ น�ำเข้าสูป่ ระเด็น (introducing questions) และ
เป็ นแนวค�ำถามทีไ่ ด้กำ� หนดประเด็นไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ส่วนหนึ่ง ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ และความเหงากับการใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นค�ำถามเพิม่ เติมระหว่าง
การสัมภาษณ์ โดยยืดหยุน่ ตามข้อมูลทีไ่ ด้จากกรณี
ศึกษาแต่ละราย วิธกี ารสัมภาษณ์เริม่ ต้นจากค�ำถาม
ปลายเปิ ด ซึง่ เป็ นค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับประสบการณ์
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและไม่กำ� หนดจ�ำนวนข้อค�ำถาม
แต่เป็ นการถามเพือ่ ติดตามเรือ่ งราว โดยมีเครือ่ งมือ
ประกอบการเก็บข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก เครือ่ งบันทึก
เสียง และปากกา เพื่อบันทึกประเด็นต่าง ๆ ทีผ่ ใู้ ห้
ข้อมูลหลักให้ในระหว่างท�ำการสัมภาษณ์ อีกทัง้ เพือ่

ความเหงาในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์

วารสาร จิตวิทยาคลินิก 50 (2): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ให้ได้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
ทังนี
้ ้ผวู้ จิ ยั จะเป็ นผูท้ ำ� การบันทึกทังการแสดงออกผ่
้
าน
ค�ำพูด (verbal communication) และไม่ผา่ นค�ำพูด
(non-verbal communication)

การเก็บข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับงานวิจยั
และให้เอกสารข้อมูลแก่บคุ คลทีผ่ วู้ จิ ยั ติดต่อสอบถาม
ไว้แล้วในเบือ้ งต้นเพือ่ เข้าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2. หลังจากทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลหลักลงนามในหนังสือ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จะท�ำการ
ตกลงนัดหมายวันเวลา และสถานทีส่ �ำหรับท�ำการ
สัมภาษณ์
3. ผูว้ จิ ยั จะท�ำการทบทวนข้อตกลงและสิทธิ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้ทราบอีกครัง้ พร้อมทังขออนุ
้
ญาต
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการบันทึกเสียงและจดบันทึกขณะ
สัมภาษณ์ รวมถึงแจ้งให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทราบว่า หาก
มีค วามรู้ส กึ ไม่ส บายใจเกิด ขึ้น จากการสัม ภาษณ์
สามารถแจ้งผูว้ จิ ยั ได้ทนั ทีและสามารถถอนตัวออก
จากการวิจยั ได้ทกุ เมือ่ โดยไม่สง่ ผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ก่อนจะเริม่ ท�ำการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
หลักตามแนวค�ำถามทีก่ ำ� หนด ซึง่ ในการวิจยั นี้ไม่มผี ู้
ให้ขอ้ มูลหลักท่านใดขอถอนตัวระหว่างการเก็บข้อมูล
4. ผูว้ จิ ยั ท�ำการถอดเทปการสัมภาษณ์ทนั ที
หลังจากสัมภาษณ์แล้วเสร็จ เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลว่า
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจยั หรือไม่ หากพบ
ว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ผู้
วิจยั จะขออนุญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักท�ำการสัมภาษณ์
ในประเด็นดังกล่าวเพิม่ เติม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั มีการประมวล
ข้อมูลทีไ่ ด้ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เพื่อให้สามารถติดตามประเด็นส�ำคัญระหว่างการ
สัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน และภายหลังการสัมภาษณ์
ผู้ ว ิจ ัย มีก ารประมวลข้อ มู ล ทัง้ หมดอี ก ครัง้ หนึ่ ง
โดยมีขนั ้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มา
ถอดเทปแบบค�ำต่อค�ำ (verbatim) ออกมาเป็ นบท
สนทนา (transcript) รวมไปถึงสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สังเกตเห็น
เกีย่ วกับลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ ก่อนการสัมภาษณ์
ขณะการสัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์ เช่น
สีหน้าท่าทาง น�้ำเสียง เพือ่ เป็ นการตรวจสอบข้อมูล
ว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอผูว้ จิ ยั จะต้องติดต่อ
ขออนุ ญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพือ่ ท�ำการสัมภาษณ์เพิม่
เติม
2. ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการถอดเทปแบบ
ค�ำต่อค�ำ มาอ่านซ�้ำหลายๆ รอบเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
เนื้อหาและจัดระเบียบข้อมูล ทังข้
้ อมูลทีเ่ ป็ นค�ำพูดและ
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่คำ� พูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จากนัน้ ท�ำการ
ให้รหัสข้อมูล (coding) บนข้อความทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับค�ำถามและวัตถุประสงค์การวิจยั และท�ำการจด
บันทึกแยกไว้
3. ผูว้ จิ ยั น� ำข้อมูลทีม่ รี หัสก�ำกับไว้รวมเข้า
ด้วยกันเป็ นหมวดหมู่ (categorization) โดยจัดข้อมูล
ทีม่ คี วามสอดคล้องกันตามประเด็นหลัก (themes)
เข้าไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ ประโยคส�ำคัญ ค�ำพูด หรือแนวคิด
ทีซ่ ้�ำกัน เพือ่ ความสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูล
จากนัน้ เรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้ออกมาในรูปแบบบรรยาย
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4. ผูว้ จิ ยั อ่านข้อมูลทีจ่ ดั ตามประเด็นหลักอีก
ครังและน�
้
ำข้อมูลทีไ่ ด้มาท�ำการหาแบบแผน (patterns)
โดยเลือกประเด็นหรือหัวข้อทีม่ คี วามสอดคล้องหรือ
แตกต่างกัน จากนัน้ เรียบเรียงข้อมูลเพือ่ เขียนผลการ
วิจยั

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ข้อมูลหลัก
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีจำ� นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ทัง้ หมด 3 ราย เป็ นเพศชายทัง้ หมด ซึง่ มีอายุอยูใ่ น
ช่วงระหว่าง 18-20 ปี และก�ำลังศึกษาในปริญญาตรี
ชัน้ ปี ท่ี 1 มีนามสมมติวา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 1 2 และ 3
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชัน้
ปี ที่ 1
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ในส่วนนี้ได้แบ่ง
ข้อมูลเป็ น 3 ประเด็นคือ 1) ประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์ทใ่ี ช้ 2) ระยะเวลาในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
และ 3) ผลกระทบจากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
2.1 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้

2.2 ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 3 ราย
มีระยะเวลาในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ประมาณ 3-8
ชัวโมง
่
และส่วนใหญ่มกั จะใช้ในช่วงเวลาก่อนนอน
วันหยุด รวมทังมี
้ การใช้ระหว่างวันหรือช่วงพักระหว่าง
เรียน ซึง่ เป็ นเวลาว่าง
2.3 วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ วัตถุประสงค์ 2 อย่างคือ 1) เพือ่
ความบันเทิงและผ่อนคลาย และ 2) เพือ่ ติดต่อสือ่ สาร
กับบุคคลอื่น โดยใช้เป็ นจุดเริม่ ต้นในการชักชวนคน
รูจ้ กั รวมทัง้ มีการใช้เพือ่ ติดต่อกับบุคคลทีอ่ ยูร่ ะยะไกล
2.4 ผลกระทบจากการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ทำ� ให้เกิดผลกระทบทัง้ เชิงสร้างสรรค์และเชิง
ลบ ดังนี้
		
2.4.1 ผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านต่าง ๆ

		
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 2 มองว่า การใช้สอ่ื
จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 ราย
สังคมออนไลน์ทำ� ให้มกี ารติดต่อสือ่ สารทีส่ ะดวกขึน้
มีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ซึง่ สามารถแบ่งตามประเภท
และมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยกว่า
ได้ 5 ประเภทคือ 1) ประเภทชุมชนออนไลน์
(community) โดยใช้ Facebook และ LINE เพือ่ ติดต่อ
		
2.4.2 ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การ
กับบุคคลอื่นและติดตามข่าวสาร 2) ประเภทสื่อ
ใช้เวลามากเกินไปในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์และมี
(media) โดยใช้ YouTube เพือ่ ดูคลิปวิดโี อทีช่ น่ื ชอบ
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมในการใช้ ส่งผลให้เสียเวลา
3) ประเภท microblogging โดยใช้ Twitter 4) ประเภท
และเสียสมาธิจากกิจกรรมอืน่ ทีท่ ำ� อยูไ่ ด้งา่ ย
เกมออนไลน์ (online games) และ 5) ประเภทฝาก
รูปภาพ (photo management) โดยใช้ Instagram
เพือ่ ติดตามสิง่ ทีช่ น่ื ชอบ
ความเหงาในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความเหงา
และความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับพฤติกรรม
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ชัน้ ปี ที่ 1
3.1 รูปแบบของความเหงาที่เกิ ดขึน้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการ
กล่าวถึงความเหงาทางอารมณ์ ซึง่ เกิดจากการขาด
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลใกล้ชดิ ดังนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 1 กล่าวว่าความรูส้ กึ เหงาที่
เกิดขึน้ เป็ นเพราะไม่มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลทีส่ นิท
หรือสามารถพูดคุยด้วยได้
“ก็มบี างครัง้ ทีไ่ ม่สบายใจ เวลาเพือนที
่ เ่ ราคิด
ว่าสนิท สนิทถึงขัน้ ทีเ่ รากล้าจะชวนออกไปไหนมัน
ไม่วา่ ง กลับกันเราเหลือแต่เพือนที
่ แบบว่
่
าก็รจู้ กั แหละ
แล้วเขาก็รจู้ กั เรา... มันเป็นความคิดของเราเองว่าเรา
ยังไม่สนิทกับเขามากพอทีจ่ ะชวนไปไหนมาไหน
ก็เลยกลายเป็ นความว่างเปล่า คิดไปว่าการทีจ่ ะชวน
เพือ่ นใหม่ๆออกมาเทีย่ วเนีย่ มันไม่ได้เลย”
“บางทีแบบว่าเพือ่ นไม่วา่ งกัน ไม่ไปไหนกัน
ก็มบี างครัง้ ทีเ่ กิดความไม่สบายใจขึน้ มา แบบว่าท�ำ
อะไรไม่ได้”
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ซึง่ สอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 2 ทีไ่ ด้ให้
ข้อมูลว่า “ปกติอยูก่ บั ครอบครัวตลอด ครอบครัวก็จะ
ให้กำ� ลังใจตลอด ก็รสู้ กึ ว่าไม่คอ่ ยเหงา แต่วา่ บางทีเขา
จะแบบท�ำงานบ้าง ต้องไปท�ำงานต่างจังหวัด คุณย่า
ก็กลับบ้านทีล่ ำ� พูน เราอยูค่ นเดียวก็เหมือนอยูก่ บั ตัว
เอง อยู่กบั มือถือ ความคิดเราก็จะโหวงเหวงหน่ อย
มันก็จะเหงามากเป็ นพิเศษ”
(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 2)
นอกจากนีจ้ ากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีการกล่าวถึงความเหงาทางสังคม ซึง่ เกิดจากการ
ขาดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ดังนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 1 มองว่าความเหงา เป็ น
ความเหงาจากการทีเ่ ห็นกลุม่ เพือ่ นนัดพบปะกัน แต่
ตนเองไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มและไม่ได้ท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน
“มันขึน้ กับแต่ละครัง้ บางครัง้ ก็นาน บางครัง้
ก็ไม่นาน แต่ชว่ งทีร่ สู้ กึ เหงาทีส่ ดุ น่าจะเป็ นหยุดยาว
สองสามวันทีผ่ า่ นมา เพือ่ นๆ กลับบ้านกันหมด แล้ว
เพือ่ นๆ ทีจ่ งั หวัดผมทุกคนกลับไปเจอกัน ไปเทีย่ ว
กลางคืน ถ่ายสตอรีล่ งร้านทีเ่ ราเคยไปนังด้
่ วยกันเป็น
แก๊ง อันนี้ผมก็ไม่รเู้ หมือนกันว่ามันเป็นความรูส้ กึ คิดถึง
หรือเป็ นความรูส้ กึ เหงา แต่ว่ามันก็เป็ นความรูส้ กึ ที ่
เศร้าๆ กับการทีเ่ พือ่ นเขาเจอกันแล้วไม่มเี ราอยู”่

“มันคือความรูส้ กึ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเราต้องการใคร
สักคนมาคุยด้วย มาไปนู่นไปนันไปนี
่
ด่ ว้ ย แต่ในขณะ
เดียวกันน่ ะ คนทีเ่ ราจะชวนไปไหนด้วยมันก็ตอ้ งมี
ความสนิทชิดเชื้อในระดับหนึง่ เราถึงจะกล้าขอร้อง
เขา”

ซึง่ สอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 3 ทีม่ คี วาม
เหงาจากการเปลีย่ นแปลงมาเรียนจังหวัดทีไ่ กลจาก
จังหวัดเดิม และยังต้องมีการปรับตัวเพือ่ หากลุม่ เพือ่ น

(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 1)

		“ยังไม่สนิท ก็เลยไม่คอ่ ยคุยกันมาก”

(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 1)
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“... ถ้าเราไม่เปิ ดไลน์กลุ่มก็คอื ไม่ม ี
ใครมาเตือนเรา เหมือนไม่สนิทกัน เขาก็ไม่เตือนเรา”

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับพฤติ กรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์

		
“ต่างจากมัธยมครับ มัธยมคืองาน
เล็กงานน้อยเพือนก็
่ จะบอกเสมอ ต่างคนต่างเตือนกัน
นีค่ อื เราต้องเตือนตัวเอง ต้องเปิดไลน์ตลอด”

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
เพือ่ ช่วยจัดการความเหงา แต่จากผลการศึกษาพบ
ว่าความเหงาที่เกิดขึ้นได้ถูกจัดการเพียงชัวคราว
่
เนื่องจากความเหงาจะลดลงขณะทีบ่ คุ คลก�ำลังใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์ แต่เมือ่ กลับมาเผชิญหน้ากับโลกความ
เป็ นจริงหรือไม่ได้ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ บุคคลก็ยงั คง
เกิดความเหงาอยู่ โดยพบประเด็นเรือ่ งความสัมพันธ์
ระหว่า งความเหงากับ พฤติก รรมการใช้ส่อื สัง คม
ออนไลน์ทน่ี ่าสนใจ 2 ประเด็น ดังนี้

(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 3)
3.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อจัดการ
กับความเหงา
สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิง่ หนึ่งทีบ่ ุคคลเลือก
ใช้เพือ่ จัดการกับความเหงา เนื่องด้วยการใช้สอ่ื ท�ำให้
บุคคลรูส้ กึ สนุก ผ่อนคลาย และได้ตดิ ต่อกับบุคคลอืน่
ดังทีไ่ ด้ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 ราย ดังนี้
		“บางครัง้ มันอุด gap ทีผ่ มบอกอะได้
บางทีเรามีชว่ งเวลาทีเราเหงา
่
แล้วเราก็หาอะไรดู, เล่น
เกม มันก็พอจะฆ่าเวลาได้บา้ ง ผมว่ามันก็มสี ว่ นช่วย
นะ ผมว่าสือ่ ฯเป็ นตัวช่วยทีด่ นี ะ...”
		
“นิดหนึง่ ครับ อาจจะไม่ได้แก้ปัญหา
ได้เลยแต่มนั ช่วยได้ ใช้คำ� ว่าเยียวยาแล้วกัน”
(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 1)
		
“อืม ... ก็ใช่ครับ ก็เป็นช่วงหนึง่ ทีแบบ
่
พอเราใช้ แล้วมันก็หายเหงา...”
(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 2)
		“ตอนทีใ่ ช้…มัน (มัน = ความเหงา:
ผูว้ จิ ยั ) ก็ลดลงนิดหนึง่ ”

3.3.1 สื่อสังคมออนไลน์ช่วยลดความเหงา
ได้เพียงบางส่วน
จากการศึกษาพบว่า สือ่ สังคมออนไลน์ชว่ ย
ลดความเหงาเพียงแค่บางส่วน แต่ไม่สามารถช่วยให้
บุคคลจัดการกับความรูส้ กึ เหงาได้ทงั ้ หมด ดังทีไ่ ด้
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 2 ได้ให้ขอ้ มูลว่าบางครัง้ สือ่
สังคมออนไลน์ไม่ได้เป็ นสังคมทีเ่ ขาต้องการ แม้จะ
มีการใช้เพือ่ จัดการความเหงา แต่ความเหงานัน้ ก็ยงั
คงอยู่ และบางครังการใช้
้
สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ จัดการ
ความเหงาก็เป็ นเพียงแค่การเบี่ยงเบนความสนใจ
มากกว่า เพราะสิง่ ทีต่ นต้องการไม่ได้ถกู เติมเต็ม
“ก็เคยใช้แอปหาคู่ดว้ ยครับ แต่ว่าพอเราใช้
แล้วเรารูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่สงั คมทีเ่ ราต้องการ บางทีแอป
พวกนี้สว่ นใหญ่เขาเอาไว้หาคูน่ อนอะไรอย่างนี้ เราก็
รูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่ ทีเ่ ราหามันไม่ใช่อะไรแบบนี้ เราก็เลย
ไม่ได้ใช้ แต่วา่ หลังๆ ก็แชทกับเพือนเหมื
่
อนเดิมครับ”

(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 3)
ความเหงาในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
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“อืม ... ก็เป็ นช่วงหนึง่ ทีแ่ บบพอเรา
ใช้ แล้วมันก็หายเหงา แต่ถามว่าความรูส้ กึ เหงานัน้
มันหายไปเลยมัย้ มันก็ไม่ครับ เหมือนเราเบีย่ งเบน
จากความรูส้ กึ เหงาไปแฮปปี้กบั โซนอืน่ มากกว่า”
(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 2)
3.3.2 ความสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์
ยังไม่สามารถทดแทนความสัมพันธ์ในโลกความ
เป็ นจริ ง
จากการศึกษาพบว่า การใช้หรือมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เหมือนกับการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลจริง และท�ำให้ความเหงาทีเ่ กิด
ขึน้ ยังคงอยู่ เนื่องจากบุคคลเพียงแค่เบีย่ งเบนความ
สนใจจากความเหงามาเป็ นการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
หรือความเหงาทีเ่ กิดอาจลดลงบางส่วนเนื่องจากสือ่
สังคมออนไลน์ชว่ ยให้บุคคลสนุ กและผ่อนคลายรวม
ทัง้ ช่วยให้มกี ารติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ได้ อย่างไร
ก็ตามบุคคลก็ยงั คงต้องการการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื
แบบเผชิญหน้าโดยไม่ผา่ นการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
มากกว่า เนื่องจากสามารถพูดคุย แบ่งปั นเรื่องราว
หรือท�ำกิจกรรมทีส่ นใจร่วมกันได้ ดังทีไ่ ด้ขอ้ มูลจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 1 ให้ขอ้ มูลว่าบางครัง้ การ
ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ ช่วยลดความเหงาก็ไม่สามารถ
ช่วยได้ เนื่องจากการทีต่ อ้ งท�ำกิจกรรมคนเดียวและ
ไม่มบี ุคคลทีส่ ามารถพูดคุยด้วยได้ ท�ำให้ความรูส้ กึ
เหงายังคงอยู่
		“เราเหงา เราไม่รจู้ ะท�ำอะไร เราเล่น
เกมดีกว่า แต่เราก็เล่นเกมคนเดียว แล้วก็รสู้ กึ เหงา
อยูด่ .ี .. บางทีเราดูซรี สี ์ เรารูส้ กึ เอ็นจอย แต่เราไม่รจู้ ะ
เล่าให้ใครฟั ง ไม่รจู้ ะมีใครคุยด้วยในเรือ่ งแบบนี้ได้”
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		“ผมเป็ นคนชอบเสพอะไรเกีย่ วกับ
ฟุ ต บอลแล้ ว มัน ก็ ม ีบ างรายการบางคลิ ป ที เ่ ขา
เอ็นเตอร์เทนเราในแบบของเพือนแบบว่
่
าเรานังดู
่ รวี วิ
ฟุตบอลกับเพือ่ นอะไรแบบนี้มนั ก็โอเค แต่ว่าบางที
มันก็ชว่ ยไม่ได้ตลอด บางทีเราก็รสู้ กึ ว่าเราก็อยากคุย
กับใครสักคนจริง ๆ มากกว่าทีม่ านังดู
่ คลิปอะไรอย่าง
นี้”
(ผูใ้ ห้ข้อมูลรายที่ 1)

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาพฤติก รรมการใช้ส่อื สัง คม
ออนไลน์ของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักมีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์สว่ นใหญ่เป็ นประเภท
ชุมชนออนไลน์ ได้แก่ Facebook, LINE เป็ นต้น
รองลงมาคือประเภทฝากรูปภาพ ได้แก่ Instagram
ถัดมาคือประเภทสือ่ ได้แก่ YouTube และประเภท
เกมออนไลน์ และสุดท้ายคือประเภท microblogging
ได้แก่ Twitter โดยส่วนใหญ่เป็ นการใช้เพือ่ ติดต่อกับ
เพือ่ นหรือบุคคลอื่น และถัดมาเป็ นการใช้เพือ่ ความ
บันเทิง โดยติดตามข่าวสารหรือเนื้อหาทีต่ นเองสนใจ
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอรุณรัตน์ ศรีชศู ลิ ป์
(2554) ทีศ่ กึ ษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบ
ว่า นักศึกษามีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ Facebook
มากทีส่ ุด รองลงมาเป็ น YouTube และInstagram
ตามล�ำดับ โดยมีวตั ถุประสงค์การใช้สอดคล้องกับผล
การวิจยั ครัง้ นี้คอื ใช้เพือ่ ความบันเทิงมากทีส่ ดุ รอง
ลงมาคือเพือ่ ศึกษาหาข้อมูล และพูดคุยสนทนาผ่าน
สือ่ สังคมออนไลน์ ตามล�ำดับ
เมื่อศึกษารูปแบบของความเหงาทีเ่ กิดขึน้
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีทงั ้ ความเหงาทางอารมณ์และ
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ความเหงาทางสังคม โดยความเหงาทางอารมณ์เป็ น
ความเหงาทีเ่ กิดจากการขาดปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลใกล้
ชิด (Weiss, 1973 อ้างถึงในชัญญมน ดิษกุลนรภัทร,
วศิมน พรพัฒนกูล และวัชชา ไร่ทมิ , 2554) เช่น เพือ่ น
สนิท ครอบครัว ฯลฯ ท�ำให้แม้ว่าจะมีกลุ่มสังคมที่
ยอมรับหรือสามารถพูดคุยได้ แต่กไ็ ม่สามารถช่วย
ลดความเหงารูปแบบนี้ได้ เนื่องจากบุคคลยังคง
ต้อ งการความสัม พัน ธ์ท่ีม ีค วามหมายหรือ ลึก ซึ้ง
สามารถทีจ่ ะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันได้
อย่างสนิทสนม ส่วนความเหงาทางสังคมเกิดขึน้
เนื่องจากบุคคลขาดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Weiss,
1973 อ้างถึงใน ชัญญมน ดิษกุลนรภัทร, วศิมน
พรพัฒนกูล และวัชชาภรณ์ ไร่ทมิ , 2554) โดยเกิด
จากการเปลีย่ นแปลงด้านการเรียนหรือทีอ่ ยู่อาศัย
ท� ำ ให้ต้อ งห่ า งจากกลุ่ ม เดิม ที่ม ีแ ละต้อ งเริ่ม ต้น มี
ปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ใหม่ ซึง่ การหากลุม่ ใหม่ทม่ี คี วาม
ชอบหรือความสนใจคล้ายคลึงกันอาจจะต้องใช้เวลา
และความพยายามในการเข้าร่วมกลุม่ จึงท�ำให้บคุ คล
รูส้ กึ เหงาและอ้างว้างในช่วงแรกเนื่องจากยังรูส้ กึ ไม่
เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ แต่เมือ่ สามารถเข้าร่วมและรูส้ กึ
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม สามารถพูดคุยและแบ่งปั น
ประสบการณ์ร่วมกันได้ ความเหงาทางสังคมทีเ่ กิด
ขึน้ ก็จะค่อย ๆ ลดลง
จากผลการวิจยั ยังท�ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความเหงาและพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ โดยพบว่า การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เป็ นทาง
เลือกหนึ่งทีส่ ามารถช่วยลดหรือบรรเทาความเหงา
ได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั พบประเด็นทีน่ ่ าสนใจ 2 ประเด็น ดังนี้
1) จากการศึกษา พบว่า การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ชว่ ย
ลดความเหงาได้บางส่วน แต่ไม่สามารถช่วยจัดการ
ความเหงาทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ให้หายไปได้ โดยการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ช่วยลดความรู้สกึ เหงาได้เพียง
ชัวคราว
่
เนื่องจากการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เป็ นเพียง

การชดเชยหรือเบีย่ งเบนความสนใจจากความรูส้ กึ
เหงาไปสนใจสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นสือ่ สังคมออนไลน์แทนเช่น การ
ฟั งเพลง การรับชมรับฟั งสิง่ ทีช่ ่นื ชอบหรือเล่นเกม
และกลุม่ ในสังคมออนไลน์อาจไม่ใช่กลุม่ สังคมทีบ่ คุ คล
ต้องการ ท�ำให้ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความเหงายังคงอยู่
และไม่ถกู แก้ไขให้ตรงจุด และอาจเนื่องมาจากการ
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ช่วยลดความรูส้ กึ เหงาได้เพียง
บางส่วนเท่านัน้ ท�ำให้เมือ่ ไม่ได้ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
หรือกลับเข้าสูโ่ ลกความเป็ นจริง ความรูส้ กึ เหงานัน้
ก็ยงั คงอยู่ ดังเช่นการให้ขอ้ มูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคน
ที่ 2 ได้ให้ไว้ ซึง่ การเผชิญกับความสัมพันธ์ทไ่ี ม่พงึ
พอใจในโลกความจริง หรือการรับรูว้ า่ ตนเองไม่เป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคมและไม่มบี ุคคลใกล้ชดิ ทีแ่ บ่งปั น
ประสบการณ์รว่ มกันได้กจ็ ะเกิดความรูส้ กึ เหงาขึน้ มา
ได้อกี ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญมน
ดิษกุลนรภัทร, วศิมน พรพัฒนกูล และวัชชาภรณ์
ไร่ทมิ (2554) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหงา
และพฤติกรรมการกดถูกใจใน Facebook พบว่า
ความเหงาทางสังคมสามารถท�ำนายพฤติกรรมการ
ต้ อ งการให้ ผู้ อ่ื น กดถู ก ใจสถานะของตนเองใน
Facebook ได้ แต่ความเหงาทางอารมณ์ไม่สามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการต้องการให้ผอู้ น่ื กดถูกใจสถานะ
ใน Facebook ได้ เนื่องจากบุคคลทีม่ คี วามเหงาทาง
สังคมต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ คน ในขณะทีบ่ คุ คล
ทีม่ คี วามเหงาทางอารมณ์อาจต้องการการมีปฏิสมั พันธ์
ทีใ่ กล้ชดิ สามารถไว้วางใจ และพูดคุยเรือ่ งราวทีล่ กึ
ซึง้ ได้มากกว่าการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนกลุม่ ใหญ่ และ
2) จากการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลในโลกออนไลน์ ไม่สามารถทดแทนการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในโลกความเป็ นจริงได้ อาจเพราะ
สังคมออนไลน์มคี วามสะดวกรวดเร็วและไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ด้านระยะเวลาหรือสถานที่ ท�ำให้บุคคลสามารถพูด
คุยกับบนสือ่ สังคมออนไลน์เมือ่ ไหร่หรือทีใ่ ดก็ได้แม้
จะไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน ซึง่ สิง่ นี้มที งั ้ ข้อดีและข้อเสีย เพราะ
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การทีส่ อ่ื สังคมออนไลน์จะสะดวกและไม่มขี อ้ จ�ำกัดดัง
กล่าว ท�ำให้บุคคลไม่ตอ้ งพบปะกันก็สามารถติดต่อ
หรือแบ่งปั นกิจกรรมร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามการ
สือ่ สารบนสือ่ สังคมออนไลน์ไม่ได้ให้ความรูส้ กึ เหมือน
การมีปฏิสมั พันธ์ในชีวติ จริง ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ Miller et al. (2017) ทีพ่ บว่า ผูท้ ใ่ี ช้ส่อื
สังคมออนไลน์มากขึน้ จะพัฒนาความโดดเดีย่ วทาง
สังคมมากขึน้
เพราะเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในโลกสังคม
ออนไลน์อาจเข้ามาแทนทีป่ ระสบการณ์ในสังคมจริง
อีกทัง้ บุคคลยังไม่สามารถแปลการปฏิสมั พันธ์บนโลก
ออนไลน์ไปสู่การปฏิสมั พันธ์จริง ๆ ทางสังคมได้
นอกจากนี้ในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์บคุ คลยังคงต้อง
ท�ำกิจกรรมบางอย่างคนเดียวและไม่มบี คุ คลทีจ่ ะพบปะ
พูดคุย แลกเปลีย่ นเรือ่ งราวแก่กนั และกัน และในบาง
ครัง้ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจเป็ นการ
สือ่ สารหรือมีปฏิสมั พันธ์ฝ่ายเดียว เนื่องจากบุคคลไม่
สามารถรับรูห้ รือคาดเดาได้วา่ อีกฝ่ ายรูส้ กึ หรือก�ำลัง
แสดงออกอย่างไร และบางครัง้ ยังเป็ นการสื่อสารที่
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถหายไปหรือเลือกทีจ่ ะไม่ตอบ
กลับในทันทีได้ ท�ำให้อกี ฝ่ ายอาจเกิดความคับข้องใจ
เมือ่ ไม่ได้รบั การตอบสนองทีต่ อ้ งการ ซึง่ แตกต่างจาก
การมีปฏิสมั พันธ์ในโลกความเป็ นจริงทีบ่ คุ คลสามารถ
รับรูแ้ ละคาดเดาอีกฝ่ ายได้จากการแสดงออกทางสีหน้า
น�้ำเสียง และท่าทาง ทัง้ ยังสามารถรับรูไ้ ด้วา่ ตนเอง
ไม่ได้อยูเ่ พียงล�ำพัง
นอกจากนี้ในบางกรณียงั พบว่า การใช้ส่อื
สังคมออนไลน์เพื่อจัดการกับความเหงากลับกลาย
เป็ นการท�ำให้บคุ คลรูส้ กึ เหงามากยิง่ ขึน้ ดังเช่นข้อมูล
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคนที่ 1 ทีเ่ มือ่ เห็นภาพบน Instagram ของกลุ่มเพื่อนสนิททีท่ ำ� กิจกรรมร่วมกันโดย
ไม่มตี นเองอยู่ดว้ ยก็ยงิ่ ทีใ่ ห้เกิดความรูส้ กึ เหงามาก
ขึน้ หรือข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคนที่ 2 ทีส่ ะท้อน
ให้เห็นว่าในบางครัง้ ความเหงาของตนยังคงอยูเ่ ช่น
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เดิม แม้ว่ า ตนจะใช้ ส่ือ สัง คมออนไลน์ แ ล้ ว ก็ ต าม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Miller et al. (2017) ทีพ่ บ
ว่า บุคคลทีม่ กี ารใช้เวลาไปกับสือ่ สังคมออนไลน์มาก
ยิง่ มีโอกาสรับรูค้ วามรูส้ กึ โดดเดีย่ วทางสังคมเพิม่ มาก
ขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่าการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มคี วาม
สัมพันธ์กบั ความเหงา ซึง่ สามารถอธิบายได้ว่าอาจ
เป็ นเพราะความเหงา ท�ำให้บุคคลหันมาใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์มากขึน้ หรืออาจเป็ นไปได้วา่ การใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์ทำ� ให้บคุ คลรูส้ กึ เหงาเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเกิดจาก
การทีบ่ คุ คลขาดโอกาสมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลใกล้ชดิ
ในโลกความเป็ นจริง และหันไปใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
เพือ่ ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ทต่ี อ้ งการมาทดแทน
ความสัมพันธ์ทต่ี นเองไม่ได้รบั หรือไม่พอใจ แต่เมือ่
สังคมออนไลน์ ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์แบบทีต่ นเอง
ต้องการหรือบุคคลเกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้
อื่น อาจท�ำให้บุคคลรูส้ กึ เหงาหรือรูส้ กึ โดดเดีย่ วมาก
ขึน้ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับ
การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ยงั มีความสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ Hunt, Marx, Lipson & Young (2018)
ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการจ�ำกัดการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ เพื่อลดความเหงาและความซึมเศร้าใน
นักศึกษา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีถ่ กู จ�ำกัดให้ใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์บนโทรศัพท์มอื ถือ 10 นาทีตอ่ วัน เป็ นระยะ
เวลานาน 3 สัปดาห์ มีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ รวมไปถึงความเหงาและอาการ
ซึมเศร้าลดลงในกลุม่ ตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจ ยั เรื่อ งความเหงาในนัก ศึก ษา
ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้
เสนอแนะ ดังนี้
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1.ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจยั
ไปประยุกต์ใช้
1.1 จากการศึกษาเห็นได้วา่ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักอาจเกิดความเหงาเนื่องจากต้องปรับตัวเข้ากับ
สังคม การใช้ชวี ติ และการเรียนทีเ่ ปลีย่ นไป หน่ วย
งานของมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้อง อาจน�ำผลการศึกษา
นี้ไปท�ำความเข้าใจ และหาแนวทางส่งเสริมและให้
ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเหงาทีเ่ กิดขึน้ ในนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 1 ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักใน
การวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อให้นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ได้ส�ำรวจ
ตนเองในเบือ้ งต้น เนื่องจากภาวะเหงาเป็ นหนึ่งใน
ภาวะเริม่ ต้นทีห่ ากไม่ได้รบั การดูแลใส่ใจ หรือแก้ไข
อาจส่งผลให้เกิดปั ญหาสุขภาพจิตอืน่ ๆ ตามมาได้
1.2 จากการศึกษา พบว่า แม้จะมีการใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์เพือ่ ช่วยจัดการความเหงา ก็ไม่สามารถ
จัดการความเหงาทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั ้ หมด ซึง่ หน่ วยงาน
ของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อาจน� ำผล
การศึกษานี้ไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์ทเ่ี หมาะสมในนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 เพือ่
ส่งเสริมและป้ องกันการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการ
จัดการความเหงาทีไ่ ม่เหมาะสม

2.2 เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้เก็บข้อมูลจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพศชายทัง้ หมดซึง่ เป็ นข้อจ�ำกัดหนึ่ง
ของการวิจยั ครังนี
้ ้ การวิจยั ครังต่
้ อไปจึงควรศึกษาเพิม่
เติมในกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพศหญิงร่วมด้วย
2.3 การศึกษาความเหงาในนักศึกษาทีม่ ี
พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ อาจมีความหลาก
หลายของประเภทสือ่ สังคมออนไลน์ทใ่ี ช้ จึงควรมีการ
ศึกษาโดยแบ่งย่อยประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์ หรือ
อาจจ�ำกัดเพียงแค่หนึ่งสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น การใช้
Facebook หรือ LINE เป็ นต้น เพือ่ ให้เห็นถึงความ
เหงาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ท่อี าจ
เหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละประเภทสือ่
2.4 การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษารูปแบบ
ความเหงาทีพ่ บในกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีเ่ ป็ นนักศึกษา
ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เท่านัน้ จึงควร
มีการศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งผลกระทบจากการใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์ทม่ี ผี ลต่อรูปแบบความเหงาทีแ่ ตกต่าง
กันด้วย

2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเด็นที่ควรมี
การศึกษาวิ จยั ต่อไป
2.1 ในการวิจยั ครังนี
้ ้ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอาจ
มีระดับหรือรูปแบบความเหงาทีแ่ ตกต่างจากนักศึกษา
ในชัน้ ปี เดียวกันหรือชัน้ ปี อน่ื จึงควรศึกษาประเด็นนี้
เพิม่ เติมในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ากหรือหลากหลายขึน้ เช่น
การเพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างหรือการศึกษาในนักศึกษา
ชัน้ ปี อน่ื ๆ เป็ นต้น ว่ารูปแบบความเหงาในนักศึกษา
ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มคี วามเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
ความเหงาในนักศึกษาทีม่ พี ฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
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