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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการเสพติดเฟซบุ๊กของ
พนักงานในองค์กร โดยนําเอาทฤษฎีการใช้งานและความพึงพอใจ (Uses and gratifications) หรือ
ทฤษฎี U&G มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบทางการศึกษาและเพิ่มเติมปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลอิทธิพล
ต่อการเสพติดเฟซบุ๊กของพนักงานในองค์กร ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
ดังกล่าวได้แก่ ลักษณะการใช้งานเพื่อฆ่าเวลา (Pass time) การค้นหาข้อมูล (Information Seeking)
และ ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพด้ า นการเปิ ด เผยตนเอง (Extraversion) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้
(Behavioral Usage) และ ความพึงพอใจ (Gratifications) รวมถึงการศึกษาผลกระทบจากการเสพ
ติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อจิตใจในด้านของความรู้สึกโดดเดี่ยวทางอารมณ์ และ สังคม
(Social and Emotional Loneliness) ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ในด้ านความภู มิ ใจแห่ งตน (Self-esteem)
และ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน (Job performance) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
บุคลากรในองค์กรจํานวน 300 คน ภายในประเทศไทย เก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแจก
แบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและส่งแบบออนไลน์ในการเก็บข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยมีการประเมินความเที่ยงของเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) และทําการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย
อย่างง่าย (Simple Linear Regression) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear
Regression) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการ
เสพติ ด เฟซบุ๊ ก มากที่ สุ ด นั้ น คื อ ปั จ จัย ด้ านความพึ งพอใจที่ ได้ รับ จากการใช้ งาน โดยมี ปั จจั ยด้ าน
ลั ก ษณะการใช้ ง านเพื่ อ ฆ่ า เวลาเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด นอกจากนั้ น
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ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการเสพติดเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นส่งผลเสียทั้งทางด้านประสิทธิภาพ
การทํางาน และอารมณ์ความรู้สึกในด้านความรู้สึกโดดเดี่ยวทางอารมณ์ และสังคม อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการใช้ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อ ความภูมิใจแห่งตน
คําสําคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, การเสพติดเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ABSTRACT
This research aims to study the factors affecting the Facebook addiction
on employees through Uses and Gratifications theory ( U&G) and including other
factors in the research model i.e. passtime, information seeking and extraversion. All
of these factors were selected based on the relevant empirical studies. The sample
used in this research is a sample group of 300 employees 3 0 0 in Thailand. As
questionnaire was administrated, and data were collected to test the reliability of
each variable with coefficient alpha and test the hypothesis by using the simple
linear regression and multiple linear regression analysis. Research result showed that
passtime factor has significant positive influence on the Facebook addiction of
employees. Moreover, the result showed that Facebook addiction also effects to
jobs performance and social loneliness. However, Facebook addiction did not effect
to self-esteem.
This study provide useful guidelines for organizations to do an
appropriate social media policy for the organizations to control the excessively use
of social media in the workplace and realize the effects of Facebook addiction such
as low job performance and social loneliness.
Keywords: social media, social media addiction, Facebook addiction

