
 

  

  

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ใน
กรุงเทพมหานคร  

PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO CYBERBULLYING ON ADOLESCENTS IN 
BANGKOK 

 

ฆีร อกัษรทิพย ์ 

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

  

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ใน
กรุงเทพมหานคร  

 

ฆีร อกัษรทิพย ์ 

ปรญิญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ  
คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2561 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

 

 



 

  

PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO CYBERBULLYING 
ON ADOLESCENTS IN BANGKOK 

 

KLERA AUGSORNTIP 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Developmental Psychology)  

Faculty of Humanities Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ ์
เรื่อง 

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร  
ของ 

ฆีร อกัษรทิพย ์
  

ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ฉฐัวีณ ์สิทธ์ิศิรอรรถ) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ดจุเดือน พนัธุมนาวิน) 

  

.......................................... ท่ีปรกึษารว่ม 
(อาจารย ์ดร.ชาญ รตันะพิสฐิ) 

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สพุทัธ แสนแจ่มใส) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง ปัจจยัทางจิตสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์อง
วยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยั ฆีร อกัษรทิพย ์
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. ฉฐัวีณ ์สทิธ์ิศิรอรรถ  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์ และล าดบัตวัท านาย ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะ

เดิม ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ์ และปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
รงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรข์องวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ ใชแ้นวคิด
พืน้ฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธน์ิยม กลุม่ตวัอยา่งเป็นวยัรุน่ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ถึง มธัยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน ใชก้ารสุ่มแบบชัน้ภูมิ ตวัแปร
อิสระในงานวิจยันี ้3 กลุม่ ประกอบดว้ย กลุม่แรกปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์และการ
รบัรูค้วามสามารถของตนด้านการเรียน  กลุ่มที่สองปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ไดแ้ก่ สมัพันธภาพกับ
ครอบครวั และแบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร์ และกลุ่มที่สามปัจจัยดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร์ และภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพ้ืน้ท่ีไซเบอร ์และตวั
แปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร  ์การวิเคราะหข์อ้มูล ใชก้ารวิเคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณ 
แบบ Enter และ Stepwise ท าการวิเคราะหใ์นกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย และวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางเมื่อ
จ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้  ผลการวิจยัพบว่า 1) การควบคมุอารมณ ์และภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพ้ืน้ที่ไซ
เบอรม์ีความสมัพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ.05 ส่วนแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นที่ไซเบอร์ และการรับรูก้ารรังแกผ่านพื ้นที่ไซเบอร์มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) ปัจจยั
ดา้นจิตลกัษณะเดิม ปัจจัยดา้นลกัษณะสถานการณ์ และปัจจัยด้านจิตลกัษณะตามสถานการณ์ สามารถ
รว่มกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรใ์นกลุ่มรวมไดร้อ้ยละ  11.2 แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแก
ผ่านพืน้ที่ไซเบอรเ์ป็นตวัท านายล าดบัแรก และการควบคุมอารมณ์เป็นตวัท านายล าดบัรองลงมา  3) ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลีย่พฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร์ เมื่อจ าแนกตาม เพศ และระดบัชัน้ 
พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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The purpose of this study was to investigate the related factors and sequential 

predictors of cyberbullying behavior on adolescents in Bangkok with psychological traits, social 
situational factors, and psychological states in the total sample group and the subsamples group, 
while examining the comparison of cyberbullying behavior on adolescents in Bangkok in terms of 
gender and grade. This study was based on the interactionism model as a conceptual research 
framework. A sample of three hundred students from Grade Seven to Grade Nine. The random 
sampling was performed by stratified random sampling. There were three groups of independent 
variables in this study. Firstly, the two psychological traits were emotional control and academic self-
efficacy. Secondly, social situational factors consisted of two variables, family relationship and role 
models for cyberbullying. Thirdly, psychological states consisted of two variables, perception of 
cyberbullying and psychological-immunity in cyberspace. Finally, cyberbullying behavior was 
dependent variable. Multiple Regression (enter and stepwise method) and Two-Way Analysis of 
Variance were used to analyze the data by gender and grade. The data were analyzed in the total 
sample group and in subsamples group. The data were analyzed in the total sample group and in 
the subsamples group, as follows: (1) emotional control and psychological-immunity in cyberspace 
were negatively correlated to cyberbullying behavior, which were statistically significant at .01 and 
.05 level, while role models for cyberbullying and perceptions of cyberbullying were positively 
correlated with cyberbullying behavior, which were statistically significant at .01 level; (2) the 
independent variables consisted of psychological traits, social situational factors and psychological 
states were found to be predictive of cyberbullying behavior in the total sample group and the results 
showed that all independent variables together explained  11.2%. The important predictors were role 
models for cyberbullying and emotional control; (3) the comparison between the differences in the 
mean scores for cyberbullying behavior when compared with the subsample group. There were no 
gender and grade differences in cyberbullying behavior, which were not significantly significant. 
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ตอ่ปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

ขอขอบพระคณุท่านผูอ้  านวยการโรงเรียน ท่านรองผูอ้  านวยการ คณุครูประจ าชัน้ โรงรียนวดัราชสิงขร
และโรงเรียนสนัติราษฎรว์ิทยาลยั ที่ไดอ้  านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และสละอนัมีค่าในการใหค้วามรว่มมือแก่
ผูว้ิจยั รวมถึงขอขอบพระคณุคุณครู ดนรุี เงินศรี และคณุวิมล มรรคนนัท ์พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ที่ใหค้วาม
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในช่วงเก็บรวมรวบขอ้มลู นอกจากนีข้อขอบคณุผูร้ว่มวิจยัวยัรุน่ทกุทา่น ที่ไดใ้หค้วามรว่มมือ
ในการตอบแบบวดัอยา่งตัง้ใจ 

ขอขอบพระคณุคณาอาจารยส์าขาจิตวิทยาพฒันาการ คณะมนษุยศาสตรท์กุทา่น ที่คอยสนบัสนนุและ
แนะน าแนวทางในการพฒันางานวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโทจิตวิทยาพฒันาการทุกคนที่คอยใหค้  าแนะน า และความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ มีก าลงัใจใหก้นัเสมอมา ขอบคณุกลัยณมิตรทกุท่านที่คอยสง่พลงับวก สง่ความปรารถนาดีและความ
หว่งใยมาใหเ้สมอ นอกจากนีข้อขอบคณุหวัหนา้และเพื่อนรว่มงานทกุท่านที่เขา้ใจ คอยรบัฟังและใหก้ารสนบัสนนุ
ตลอดมา 

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยักราบขอบพระคณุมารดาบิดา พี่ชาย พี่สะใภ ้และครอบครวัวานิชกุล ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ
ทัง้ทุนทรพัยแ์ละมอบพลงัใจ เพื่อใหผู้ว้ิจัยสามารถเรียนและผ่านพน้อุปสรรคต่างๆไปได้ ตัง้แต่วนัแรกจนถึงวนัที่
ปริญญานิพนธเ์ล่มนีเ้สร็จสมบรูณ์ หากปริญญานิพนธฉ์บบันีไ้ดย้งัประโยชน์แก่บุคคลใดก็ตาม ผูว้ิจยัขอมอบอานิ
สงคน์ัน้แก่ผูม้ีพระคณุทกุทา่น 
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บทที1่ 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สังคมไทยในปัจจุบนัก าลังมุ่งสู่ส ังคมแบบดิจิตอล เด็กและวัยรุ ่นใชเ้วลาอยู่กับสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ จนขาดการมีปฏิส ัมพันธ์กับคนรอบขา้ง รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม จากการส ารวจ "การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครวัเรือน พ.ศ.2560 " ของส าน ักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2556 ถึง 2560 ประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป ใชค้อมพิวเตอรล์ดลงจากรอ้ยละ 
35.0 (จ านวน 22.2 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 30.8 (จ านวน 19.4 ลา้นคน) ผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตใน
สัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 28.9 (จ านวน 18.30 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 52.9 (จ านวน 33.4 
ลา้นคน) ผูใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 73.3 (จ านวน 46.4 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 
88.2 (จ านวน 55.6 ลา้นคน) โดยเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอายุต่างๆ ตัง้แต่ปี 2556-2560 
พบว่ากลุ่มอายุ 15 - 24 ปี มีสัดส่วนการใชอ้ินเทอรเ์น็ตสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 6- 14 ปี 
จึงเห็นไดว้่าการใชอ้ินเทอรเ์น็ตมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้อย่างชัดเจน จากเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตท่ีง่าย
ขึน้เพราะพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสเ์ปล่ียนไป (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
การใชส้มารท์โฟนจึงท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดส้ะดวก ทัง้นีช้มรมจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นแห่งประเทศไทย (2557) ก าหนดอายุท่ีเหมาะสมในการเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลนอ์ยู่
ท่ี 13 ปี ดงันัน้ เด็กท่ีมีอายุนอ้ยกว่านีจ้ึงไม่สมควรท่ีจะใชสื้่อสังคมออนไลนโ์ดยล าพัง เพรา ะ
เด็กเสี่ยงที่จะไดร้บัขอ้ม ูลที่มีเนือ้หาอันตราย เนื่องจากเด็กยังไม่มีท ักษะการควบคุมหรือ
ป้องกันตวัเองในการใชง้านสื่อเหล่านีด้ีพอ ผูป้กครองมักจะระมัดระวังอย่างมากและคอย
เนน้ย า้ใหเ้ด็กหลีกเล่ียงปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหนา้ หรือปฏิเสธการใหข้อ้มูลส่วนตวัผ่านการ
ติดต่อทางโทรศพัท ์และผูป้กครองคอยเฝ้าส ังเกตเด็กเมื่อเล่นนอกบา้น แต่เมื่อยุค สมัยท่ี
เปล่ียนไป ผูป้กครองอาจจะมองขา้มการแนะน าเด็กในการใชอุ้ปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสห์รือการ
ใชอิ้นเทอรเ์น็ต 

จากการส ารวจที่ผ ่านมา จะเห ็นไดว้ ่าจ านวนเด ็กและว ัย รุ ่นมีแนวโนม้การใช้
อินเทอรเ์น็ตเพิ่มสูงขึน้ เมื่อรูปแบบพฤติกรรมในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของเด็กและวัยรุ่นมีการ
เปล่ียนแปลง ท าใหพ้บกลุ่มเด็กและวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ตอย่างไม่เหมาะสม 
เช่น มีปัญหาการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(Cyberbullying) ซึ่งเป็นปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้
จากผลกระทบดา้นลบในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา เกิดขึน้ทุกประเทศใน
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ทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่นในสถานศึกษาซึ่งมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ต
หรือการออนไลนเ์ป็นกิจวัตร ดงัเช่น ประเทศสหรฐัอเมริกา พบว่า 7 ใน 10 ของเด็กและวยัรุน่ถูก
รังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์(National Crime Prevention Council, 2017) ซึ ่งสอดคลอ้งก ับศ ึกษาของ 
Sticca Ruggieri Alsaker และ Perren (2013) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การรงัแกกันบนพืน้ท่ีไซเบอร ์ในเด็กชาวสวิสแลนด ์ระดบัชัน้การศึกษาเกรด 7  จ านวน 835 
คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เด็กท่ีมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ตสูงสัมพันธ์กับระดับการรังแกบนพืน้ท่ีไซ
เบอรส์ูง ส าหรับการศึกษาประเทศไทย การศึกของ วิมลทิพย ์มุสิกพันธ์ ศิวพร ปกป้อง นันท
นัช สงศิริ และปองกมล สุรตัน ์(2552) ไดท้  าวิจัยพฤติกรรมการข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอร์
ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บตวัอย่างจากเด็กอายุ 12-24 ปีทั่วประเทศ 
จ านวน 2,500 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนสายอาชีพและเด็กนักเรียนสายสามัญ โดยส ารวจ
ขอ้มูลสถานภาพครอบครวั การเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต ทัศนคติทั่วไป รวมถึงทัศนคติต่อความ
รุนแรง ซึ่งผลวิจัยพบว่า เด็กรอ้ยละ 39 เห็นวา่การกลั่นแกลง้ออนไลนเ์ป็นเรื่องสนกุ ขณะท่ีรอ้ยละ 28 
เห็นวา่เป็นพฤตกิรรมปกติ และจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 2,500 คน มีเด็กถึง 824 คน เปิดเผยว่า
เคยโดนกลั่นแกลง้จากผูอ่ื้นในโลกออนไลน ์นอกจากนี ้ในงานวิจัยยังพบว่า รูปแบบของการ
รงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรที์่พบมากที่สุดคือ การด่าทอกันดว้ยขอ้ความหยาบคาย และยังพบ
กรณีการตดัต่อภาพ สรา้งขอ้มูลเท็จ รวมไปถึงการตัง้กลุ่มออนไลนกี์ดกันเพ่ือนออกจากกลุ่ม 
โดยมักเกิดในเด็กช่วงวัย 13-16 ปี ขณะท่ีช่องทางโซเชียลมีเดียท่ีใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค 
และในปี 2560 มีผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จากสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(นิดา้โพล, 2560) เรื่อง ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลั่นแกลง้
บนโลกไซเบอร ์ซึ่งท าการส ารวจในเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค 
ระดบัการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทัง้สิน้  จ  านวน 1,172 หน่วยตวัอย่าง  เกี่ยวกับ
ท ัศนคต ิของ เด ็กและเยาวชนไทย ต ่อพฤต ิก รรมการกลั่น แกล ้งบน โลกไซ เบอร  ์ห ร ือ 
Cyberbullying จากการส ารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นการเคยไดย้ินและทราบความหมาย
ของค าว่า Cyberbullying ของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 
84.30 ไม่เคยไดย้ิน และไม่ทราบความหมาย รองลงมา รอ้ยละ 8.45 เคยไดย้ินและทราบ
ความหมาย (อธิบายความหมายไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียง) และรอ้ยละ 7.25 เคยไดย้ินแต่ไม่
ทราบความหมาย ส าหรบัความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเก่ียวกับพฤติกรรมการกลั่นแกลง้
บนโลกไซเบอร ์แบบตัง้ใจ/เจตนา ในโลกอินเทอรเ์น็ตหรือในสื่อสังคมออนไลน ์พบว่า เด็ก
และเยาวชนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 34.16 ระบุว่า ควรมีกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เพื่อคุม้ครองผูที้่ไดร้บัผลกระทบ เช่นพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์พระราชบญัญัติลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ ความผิดทางอาญา ทางแพ่งและ
พาณิชย ์รองลงมา รอ้ยละ 32.96 ระบุว่า ผูป้กครองควรคอยเอาใจใส่ สอดส่อง ดูแลบุตร
หลานของตนเอง ไม่ใหเ้ป็นผูก้ระท า หรือตกเป็นเหย่ือ หรืออบรมสั่งสอน ตกัเตือน รวมไปถึง
การเรียนรูแ้ละรบัมือจากการถกูรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์รอ้ยละ 32.88 ของผูถู้กกระท า ระบวุ่า การถูก
กลั่นแกลง้บนโลกไซเบอร ์ส่งผลกระทบต่ออารมณแ์ละจิตใจในทางลบ เช่น ร  าคาญ เครียด อับ
อาย เดือดรอ้น ซึมเศรา้  เบื่อ รอ้ยละ 30.15 ระบุว่า เป็นการท าดว้ยความคึกคะนอง เพื่อ
ความสนุก หรือรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์รอ้ยละ 29.46 ระบุว่า เป็นการคุกคามความปลอดภัย หรือ 
ละเมิดสิทธิ์ผูอ่ื้น รอ้ยละ 18.87 ระบุว่า เป็นรูปแบบของการระบายความรูส้ึกส่วนบุคคล รูส้ึก
สบายใจ สะใจ ไม่อัดอัน้ รอ้ยละ 15.29 ระบุว่า ผูก้ระท าควรไดร้บัการปรึกษาจิตแพทย ์ถ้าท า
เป็นประจ า หรือมีพฤติกรรมรุนแรงมาก รอ้ยละ 14.77 ระบวุ่า ถือเป็นเรื่องปกติในสังคม โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน รอ้ยละ 13.92 ระบุว่า เป็นสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกบนพืน้ที่ส่วน
บุคคลท่ีสามารถท าได ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย หรือผลกระทบใด ๆ รอ้ยละ 0.60 ระบุ
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นเรื่องไรส้าระ ควรเอาเวลาไปท าเรื่องอ่ืนท่ีเป็นประโยชน ์เป็นแบบอย่างท่ีไม่
ดี และท าให้สังคมเส่ือม และรอ้ยละ 0.51 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และจากการศึกษาของ ชาญวิทย ์พร
นภดล (2560) เรื่อง ความชุกและปัจจ ัยที่เกี่ยวขอ้งกับการกลั่นแกลง้บนโลกไซเบอร ์ใน
ระดบัชัน้ ม.1-ม.3 จ านวน 1,149 คน พบว่ารอ้ยละ 45 ถูกกลั่นแกลง้ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์อย่าง
นอ้ย 1 ครัง้ต่อสัปดาห ์โดยรูปแบบการกลั่นแกล้งท่ีพบ คือ 1) ถูกตัง้ฉายาและโดนล้อเลียน
รอ้ยละ 79.4 2) ถูกเพิกเฉย ไม่สนใจ รอ้ยละ 54.4 3) และคนอ่ืนไม่เคารพรอ้ยละ 46.8 ตาม
ดว้ยถูกปล่อยข่าวลือ การถูกน ารูปไปตัดต่อ ถูกข่มขู่ และการถูกท าให้หวาดกลัวตามล าดับ  
ซึ่งผูท่ี้มีประสบการณ์การถกูรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์ไดร้บัผลกระทบ ดงันี ้รูส้กึโกรธ รอ้ยละ 66 ไม่สบาย 
เศรา้ เครียด วิตกกังวล รอ้ยละ 52.2 ตอ้งการแก้แคน้ รอ้ยละ 39.8 นอนไม่หลับ รอ้ยละ 22.7 
เพื่อนเขา้ใจผิด เลิกคบ รอ้ยละ 20.2 ครอบครวัไม่เขา้ใจ ซ า้เติม ต าหนิ รอ้ยละ 14.1 ไม่ไปโรงเรียน 
รอ้ยละ 6.3 ซึ่งแสดงให ้เห็นว่า เมื่อเขา้สู ่ว ัยรุ ่นช่วงอายุ 13 -16 ปี จะมีการใชอ้ินเตอรเ์น็ต
สูงขึน้ โดยพบหรือแสดงพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี ไซเบอร ์และไดร้บัผลกระทบจากการ
ถูกรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์  

เนื่องจากวัยรุ่นมีการรบัรูว้่าการรงัแกกันในโลกไซเบอรเ์กิดจากความนิรนามของ
พืน้ท่ีไซเบอร ์และเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากความรุนแรงท่ีเกิดในพืน้ท่ีจริง นอกจากนีก้ารรงัแก
กันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ในรูปแบบของการถูกคุกคามทางเพศออนไลน ์การถูกสวมรอยและแอบ
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อา้งหรือแม้แต่การถูกลงโทษทางสังคม ซึ่งเด็กและวยัรุน่ท่ีตกเป็นเหย่ือการถูกรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอร ์จะรบั รูใ้นการจ ัดการปัญหานีด้ว้ยตนเอง หรืออาจจะมีการปรึกษาเพื่อน แต่จะไม่
ปรึกษาผูป้กครอง และปัญหาดงักล่าวยังถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสายตาของเด็ก
และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวิธีคิดท่ีไม่เหมาะสม ขาดความตระหนักรู ้เพราะหากผูป้กครองปล่อยผ่าน
เรื่องนีไ้ป แสดงว่าใหก้ารยอมรบัและเป็น การบ่มเพาะความรุนแรงใหก้ับเด็กและวัยรุ่นได้ 
(ณ ัฐรชัต ์สาเมาะ , พิมพว ัลย ์บ ุญมงคล , Timo T. Ojanen, รณภูมิ สาม ัคคีคารมย ์, และ 
Thomas E. Guadamuz. 2557).จากพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรใ์นวัยรุ่น ส่งผล
กระทบต่อพัฒนาการทางดา้นอารมณ์และจิตใจ ส าหรบัผูถ้ ูกรงัแกท าใหรู้ส้ึกร  าคาญใจ รูส้ึก
ไม่สบายใจ  รูส้ึกโกรธ เกิดความเศรา้หมอง เสียใจ รูส้ึกหดหู่ และหวาดกลัว อีกทัง้พบว่าทัง้ผู้
ร งัแกและผู ถ้ ูกร งัแกม ีระดบัการเห ็นค ุณค ่าในตนเองต ่ า  (Karuchit, 2016 ; Kowalski, 
Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2 0 1 4 ; M.Kowalski & Limber, 2 0 1 3 ; Justin  W. 
Patchin & Hinduja, 2006) ท าใหข้าดสมาธิในการเรียน ขาดเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนลดลง 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล (Beran & Li, 2008) นอกจากนีย้ังพบว่าความ
รุนแรง ที ่เก ิดขึ น้ ม ีแนวโน ม้ท าให เ้ก ิดอาการที ่เ กี ่ยวข อ้งก ับส ุขภาพจ ิต  โดยก ่อ ให เ้ก ิด
ความเครียด ภาวะซึมเศรา้ และภาวะวิตกกังวล หากไม่สามารถจัดการอารมณท่ี์ เกิดขึน้ได ้
อาจน าไปสู ่การฆ่าตวัตาย (Campbell, Spears, Slee, Butler, & Kift, 2012) ดา้นส ังคม
การร ังแกกันผ่านพืน้ที่ไซเบอรใ์นรูปแบบต่างๆ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อื่น  
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายของผูถ้ ูกกระท าดว้ย ซึ่งใน
แคนาดาและสหรฐัอเมริกามีการบญัญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถ้ ูกกลั่น
แกลง้รงัแกออนไลน ์(คณาธิป ทองรวีวงศ ,์ 2558) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจ ัย Cappadocia 
และคณะ (2013) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1972 คน เป็นนักเรียนระดบัชัน้การศึกษาเกรด 9 ชาว
แคนนาดา และงานวิจัยของ Gámez-Guadix และคณะ (2016) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 845 คนเป็น
นักเรียนชาวสเปน อายุ 13–17 ปี โดยพบว่าระดบัความซึมเศร้า และสภาพทางจิตใจมีผลต่อ
ระดบัการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์จากการศึกษาขา้งตน้จะเห็นว่าวัยรุ่น เป็นผูม้ีความเส่ียง
ต่อสถานการณก์ารรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และตามพัฒนาการกลุ่มวัยรุ่นมีอารมณท่ี์ไม่พึง
ประสงค ์เช่น อารมณโ์กรธ เกลียด เครียด เสียใจ วิตกกังวล หรือหวาดกลัว เป็นตน้ ซึ่งจะ
แสดงอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงคอ์ย่างเขม้ขน้และรุนแรง จนท าใหข้าดการพิจารณาปัญหาอย่าง
รอบดา้นไมมี่เหตผุล มีทศันคตดิา้นลบ จงึสง่ผลตอ่การแสดงพฤตกิรรมทางลบของวยัรุน่ (ประณต เคา้
ฉิม, 2549) 
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศถึงสถานการณก์าร
รงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์พบว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์ูงท่ีสุด 
และจากการศึกษาในประเทศตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาปรากฏการณ ์ดา้น
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์ทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ยังคงเป็นประเด็นท่ี
ควรมีการศึกษาต่อในปัจจัยทางจิตวิทยาร่วมกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ (ฤทัย
ชนนี สิทธิชัย , 2560)การศึกษาท่ีผ่านมา ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรใ์นงานวิจัยต่างๆ ท่ีน าเสนอตวัแปรดา้นปัจจัยเส่ียง อิทธิพล และความสัมพันธ์ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ ไซเบอรข์องวัยรุ ่นด ังนี  ้1) การเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
อินเทอรเ์น็ต 2) การรบัรูแ้ละความตระหนักในการใช้อินเทอรเ์น็ต 3) ประสบการณร์งัแกกันหรือ
พบเห็นความรุนแรง 4) ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 5) สุขภาวะทางจิต 6) การ
ตกเป็นเหย่ือถูกรังแก 7) ถูกเพ่ือนปฏิเสธเข้ากลุ่ม 8) ภาวะซึมเศรา้ 9) อิทธิพลความรุนแรง 
10) ภาวะขาดการปกป้อง 11) แรงจูงใจผูก้ระท าพฤติกรรมรงัแกผูอื้่นผ่านโลกไซเบอร ์12) 
รูปแบบการอบรมเลีย้งดู 13) ระดบัความตระหนักและทัศนคติตอ่การรงัแกกนัผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
14) ระดบัความเห็นใจต่อผูอ่ื้น 15) การขาดเรียนและ/หรือผลการเรียน16) ระดบัการเห็นคุณค่าใน
ตวัเอง 17) สถานะเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครวั 18) เพศ 19) บคุลิกภาพ (Baldry, Farrington, & 
Sorrentino, 2 0 1 5 ; Gardella, Fisher, & Tolon, 2 0 1 7 ; Guo, 2 0 1 6 ; Kowalski et al., 
2014 ; Liang, Shirley, & May, 2016; Wong, Chan, & Cheng, 2014 ; บุษยรตั รุ ่งสาคร , 
2553 ; ปองกมล ส ุรตัน ,์ 2553 ; ปัญญาสมาพ ันธ ์เพื ่อการวิจ ัยความเห็นสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย , 2554 ; ว ัฒนาวดี ศรีว ัฒนพงศ ์และพิมผกา ธานินพงศ ,์ 2558 ; อมรทิพย ์
อมราภิบาล, 2559) จะเห็นไดว้่าปัจจัยท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อพฤติกรรมการรงัแก
กันผ่านพืน้ที่ไซเบอรข์องวัยรุ่นประกอบดว้ยลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอก ซึ่งสามารถอธิบายสาเหตุพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอรไ์ดว้่า
พฤติกรรมที่เกิดขึน้สาเหตุทัง้ทางดา้นจิตใจและสถานการณไ์ปพรอ้มกัน (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2550) 

จากการศึกษาวิจ ัยครัง้นี  ้ผูว้ิจ ัยใชรู้ปแบบปฏิส ัมพันธ์นิยมในการกล่าวถึงสาเหตุ
พฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพื น้ที ่ไซเบอร ์เนื ่องจากโดยรูปแบบทฤษฎีปฏิส ัมพ ันธ ์นิยม 
กล่าวถึงสาเหตุส  าคญัของพฤติกรรมใดๆ ของมนุษยไ์ว ้คือ 1) ปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิมของ
ผูก้ระท า เป็นจิตลักษณะค่อนขา้งคงท่ีไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของสถานการณปั์จจุบนัเป็นจิต
ลักษณะท่ีก่อตวัขึน้ตัง้แต่วัยเด็ก สะสมมาถึงปัจจุบนัจากการปลูกฝังอบรมในครอบครวัและ
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โรงเรียน ซึ่งตวัแปรกลุ่มนี ้เช่น การควบคุมอารมณ์และ การรับรู ้ความสามารถของตนด้าน
การเรียน 2) ปัจจัยดา้นลกัษณะสถานการณ ์หรือ สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีบคุคลก าลงัเผชิญอยูใ่น
ขณะนัน้ ซึ่งจะเอือ้อ านวยหรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรม ตวัอย่างเช่น ลักษณะความสัมพันธ์
กับครอบครวั อิทธิพลจากแบบอย่างจากครอบครวั เพื่อน และสื่อต่างๆ โดยหากบุคคลมี
ความเก่ียวขอ้งกับสถานการณต์่างๆตลอดเวลา บุคคลก็มีแนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรม
สอดคลอ้งตามทิศทางที่สถานการณผ์ลักดนั เช่น ส ัมพันธภาพกับครอบครวั อิทธิพลจาก
ครอบครัว เพื่อน สื่อ ซึ่งเป็นแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(Baldry et al., 2015; 
Hinduja & Patchin, 2013) และ 3) ปัจจ ัยดา้นจิตล ักษณะตามสถานการณ ์หรือที่เรียกว่า การ
ปฏิสมัพนัธแ์บบกลไก Mechanical Interaction คือ ปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิมอย่างนอ้ย 1 ดา้นร่วมกับ
ปัจจัยทางลักษณะของสถานการณอ์ย่างนอ้ย 1 ดา้น ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหนึ่งๆ และจิต
ล ักษณะตามสถานการณ  ์หรือ เร ียกว ่า  ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ในตน  (Organismic Interaction) 
หมายถึง ล ักษณะทางจิตที่เกิดจากการปฏิส ัมพ ันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับ
สถานการณป์ัจจ ุบนัภายในตวับ ุคคลนัน้  โดยจิตล ักษณะตามสถานการณม์ ักหวั่นไหว
แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณโ์ดยง่าย หรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลของสถานการณ์นั ้นๆ  (ดุจ
เดือน พันธุมนาวิน, 2550) เช่น การรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ภูมิคุม้กันทาง
จิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ (ณัฐรชัต ์สาเมาะ และคณะ, 2557; วันวิสา สรีระศาสตร ,์ 2554)  

ดังนั้นจากข้อมูลข้างตน้ จึงเป็นประเด็นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มว ัยรุ ่น 
เพราะเป็นช่วงอายุที่มีการใชง้านอินเทอรเ์น็ตสูงสุด และพบอุบตัิการณข์องพฤติกรรมการ
รงัแกกันผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์ในรูปแบบการศึกษาปัจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการ
รงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร และคาดหวังว่าการวิจัยในครัง้นีจ้ะ
ช่วยเป็นแนวทางในการน าขอ้มูลไปใชส้  าหรบัการหาแนวทางเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการรงัแก
กันผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้ 

1. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์
และการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกับ
ครอบครวั และ แบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ 
การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรก์ับพฤติกรรมการรงัแก
ผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 



  7 

2. เพ่ือท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุ่นในกรุงเทพมหานครโดยใช้
ปัจจัยปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์และการรบัรูค้วามสามารถของตน
ดา้นการเรียน ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ์ ไดแ้ก่ สัมพันธภาพกบัครอบครวั และ แบบอย่าง
การรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ การรับรูก้ารรังแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ในกลุม่รวม และเม่ือจ าแนกตาม เพศ และ
ระดบัชัน้ 

3. เพ่ือหาวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์ในกรุงเทพมหานคร
เม่ือจ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยครัง้นี ้จะเป็นความรูใ้หม่ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งปัจจัยดา้นจิตลักษณะ

เด ิมปัจจ ัยดา้นล ักษณะสถานการณ  ์และปัจจ ัยดา้นจิตล ักษณะตามสถานการณ  ์ก ับ
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพื น้ที ่ไซเบอรข์องว ัย รุ ่นในกรุงเทพมหานคร ที่สามารถอธิบาย
ความส ัมพ ัน ธ ์ขอ งต วัแป รที ่ม ีอ ิท ธ ิพ ลต ่อพฤต ิก รรมการร งั แกผ ่าน พื น้ ที ่ไซ เบอ ร ใ์น
กรุงเทพมหานคร มีบทบาทส าคญัต่อการท านายพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์อง
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร รวมถึงคน้หาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซ
เบอรใ์นกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยชีแ้นวทางแก่ ผูป้กครอง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานดา้นเด็กและสังคม และสามารถเป็นขอ้มูลสนับสนุนใหแ้ก่โครงการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน าไปพัฒนาสรา้งแนวทางป้องกันพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์หรือการวิจ ัย
รูปแบบอ่ืนๆ ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่อไป  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  วัยรุ่น ซึ่ งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ถึง 
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑข์นาดเหมาะสม
และเพียงพอตอ่การน าไปใชว้ิเคราะหส์ถิติถดถอยพหคุณู ซึ่งอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่างละจ านวน
ตวัแปร เป็น 20 ถึง 40 : 1 (Howell, 1994) โดยใชก้ารสุ่มแบบหยิบฉลากเพ่ือเลือกโรงเรียนในสังกัด
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ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากจ านวน 67 โรงเรียน เลือกมา 1 โรงเรียน 
และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) การวิจยัครัง้นี ้
จงึก าหนดกลุม่ตวัอยา่งไวใ้นเบือ้งตน้จ านวน 300 คน  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ มี 3 กลุม่ ไดแ้ก่  

1.1 กลุม่ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวัแปร  
1.1.1 การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) 
1.1.2 การรับ รู ้ความสามารถของตนด้านการเรียน  (Academic self-

efficacy) 
1.2 กลุม่ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์ 

1.2.1 สมัพนัธภาพกบัครอบครวั (Family relationship) 
1.2.2 แบบอยา่งการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์(Role model of cyberbullying) 

1.3 กลุม่ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ประกอบดว้ยตวัแปร  
1.3.1 การรบัรูก้ารรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์(Perception of cyberbullying) 
1.3.2 ภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์(Psychological-immunity in 

cyberspace) 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์(Cyberbullying behavior) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
วัยรุ่น วัยรุ่น คือ บุคคลในช่วงวัย 13-16 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 

1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุง เทพมหานคร 

นิยามปฏิบัตกิาร 
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์(Cyberbullying behavior) หมายถึง การ

กลั่นแกลง้ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละอินเทอรเ์น็ต โดยการนินทา หรือ ด่าทอผูอ่ื้นผ่านมือ
ถือ หอ้งสนทนา หรือเว็บไซต ์การส่งข้อความก่อกวนผู้อ่ืนผ่านมือถือ อีเมล ์หรือเว็บไซตซ์  า้ๆ 
การน  าข ้อมูลที่ท  าให ้ผู ้อื่นเสื่อม เสียไปเผยแพร่ทางมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต การน  าขอ้ม ูล
ส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลับของผูอ่ื้นไปส่งต่อทางมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต การแอบอา้ง
ช่ือของผูอ่ื้น ไปใหร้า้ย ด่าทอทางมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต การลอ้เลียน  ข่มขู่ หรือคุกคามผูอ่ื้น



  9 

ผ่านอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์การลบ หรือบล็อกผูอื้่นออกจากกลุ่ม สรา้งข่าวลือ หรือใหเ้กิด
กระแสการต่อตา้นผูน้ัน้ผ่านมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์ 

กา รว ัด ต ัว แ ป รพ ฤต ิก ร รม ก า ร ร ัง แ ก ก ัน ผ ่า น พื น้ ที ่ไ ซ เบ อ ร  ์ (Cyberbullying 
behavior) เป็นแบบวัดท่ีผูว้ิจ ัยปรบัปรุงมาจากแบบวัดของ Garaigordobil และ Valderrey 
(2016) โดยมาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ  “ท าเป็นประจ า” 
จนถึง 1 คือ “ไม่เคยท าเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอรม์ากกว่าผูท่ี้มีคะแนนต ่ากว่า 

การควบคุมอารมณ ์(Emotional control) คือ ความสามารถในการรบั รูอ้ารมณ์
ความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น มีการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกกาลเทศะ มีการให้
ก าล ังใจตนเองในการเผชิญอุปสรรคและขอ้ขัดแยง้ต่างๆ การรูจ้ ักขจ ัดความเครียด และ
สามารถควบคุมอารมณใ์นพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด้ 

การวัดการควบคุมอารมณ ์เป็นการวัดระดบัการควบคุมอารมณ ์โดยผูว้ิจัยปรบัปรุง
มาจากแบบวัดการควบคุมอารมณใ์นเด็กและวัยรุ่นของ Dameron (2015) โดยมาตรวัดมี
ล ักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริงที่ส ุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” 
ผูต้อบที่ไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความสามารถในการควบคุมอารมณไ์ดสู้งกว่าผูที้่ได้
คะแนนต ่ากว่า 

การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน (Academic self-efficacy) คือ การ
ประเมินตนเองเก่ียวกับความสามารถของตนดา้นการเรียนว่าตนเองมีความสามารถ และ
มั่นใจว่าจะกระท าพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายได ้  

กา รว ัด กา รร บั รู ค้ ว ามส าม ารถของตนด า้นก าร เร ีย น  เป็น ก ารว ัด ก ารร บั รู ้
ความสามารถของตนดา้นการเรียน โดยผูว้ิจ ัยปรบัปรุงมาจากแบบวัดของ วิลาวัณย ์ดารา
ฉาย (2554) โดยมาตรวัดมีล ักษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “มั่นใจมาก
ท่ีสดุ” จนถึง 1 คือ “มั่นใจนอ้ยท่ีสดุ” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่ามีการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้น
การเรียนมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า  

สัมพันธภาพกับครอบครวั (Family relationship) คือ การแสดงออกถึงความผูกพัน
อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครวั เป็นความเอาใจใส่ ผูกพัน ห่วงใย การแสดงความรกัใคร่
ระหว่างกันและกัน การใหค้วามช่วยเหลือเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน การมีกิจกรรมร่วมกับ
บุคคลในครอบครวั  และการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ 
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ผูป้กครอง ญาติผู ใ้หญ่คนอื่น เช ่น ปู่ ย ่า ตายาย ล ุงป ้า นา้อา รวมทัง้การมีส ่วนร่วมการ
แก้ปัญหาในครอบครวั  

การวัดสัมพันธภาพกับครอบครวั โดยผูว้ิจ ัยปรบัปรุงมาจากแบบวัดของ สมิธ วุฒิ
สวัสดิ์ (2552) โดยมาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริงท่ีสุด” 
จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่ามีสัมพันธภาพกับครอบครวัดีกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนน
ต ่ากว่า 

แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์(Role model of cyberbullying) 
คือ แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์(Role model of cyberbullying) คือ 
การรบัรูแ้บบอย่างของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรจ์ากบุคคลรอบตวั ไดแ้ก่ บุคคล
ในครอบครวั ญาติ เพื ่อนบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือแบบอย่างจากสื่อต ่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์ 

การวัดแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ผูว้ิจ ัยใชแ้บบวัดท่ีสรา้งขึน้
เองโดยใชแ้นวคิดของแบนดูรา (Bandura, 2001) โดยมาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริงที่สุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่า
ไดร้บัอิทธิพลจากแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรม์ากกว่าผูที้่ไดค้ะแนนต ่า
กว่า 

การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์(Perception of cyberbullying) คือ การรูว้ ่า
ตนเองสามารถใชส้ภาพของพืน้ที่ไซเบอร ์ที่มีความเป็นนิรนาม มีความง่ายและสะดวกใน
การรงัแกผูอื้่น  โดยกระท าการรงัแกผูอื้่นไดท้ ันที และกระท า ไดอ้ย่างต่อเน่ือง การรงัแกท าให้
เรียกรอ้งความสนใจได ้ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พ่ือระบายความรูส้ึก ก่อกวน คุกคาม ท าใหผู้อ่ื้นรูส้ึก
อับอาย รูส้ึกเครียด เจ็บปวด หรือถึงขัน้สูญเสียความมั่นใจ และสรา้งความเสียหายใหแ้ก่
ผูอื้่น โดยการนินทาด่าทอ การส่งขอ้ความก่อกวน การน  าขอ้มูลที่ท  าใหผู้อื้่นเสื่อมเสียไป
เผยแพร่ การน  าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลับของผูอ่ื้นไปส่งต่อ การแอบอา้งช่ือของ
ผูอ่ื้น การลอ้เลียน ข่มขู่ คกุคามการลบ หรือบล็อกผูอ่ื้นออกจากกลุ่ม การสรา้งข่าวลือหรือสรา้ง
กระแสการต่อตา้นผู้อ่ืน ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละอินเทอรเ์น็ต  

การวัดการรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพื ้นที่ไซเบอร ์โดยผูว้ิจ ัยปรบัปรุงแบบวัด 
จากแบบสัมภาษณข์อง ณัฐรชัต ์สาเมาะ และคนอ่ืน ๆ (2557) โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีการรบัรู ้
ของ Sekuler และ Blake (1990) โดยมาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 
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คือ “จริงท่ีสุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีระดบัการรบัรูว้่าตน
สามารถใชส้ภาพพืน้ท่ีไซเบอรใ์นการรงัแกผูอ่ื้นไดสู้งกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า  

ภูมิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ที่ไซเบอร ์(Psychological immunity in cyberspace) 
ความพรอ้ม ทางการรบัรู ้การคิด แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณส์ูงพ อที่จะจัดการกับ
สถานการณย์ั่วยุ หรือการ ปลุกป่ันโจมตี จากบุคคลอื่นในสังคมเครือข่ายออนไลน ์(Social 
network) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1) การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การคิดหรือความคาดหวัง ของบุคคลในการปรบัตวัเม่ือ
เผชิญสถานการณท่ี์ทา้ทาย ปัญหาในชีวิต หรือเม่ือเกิดอุปสรรค โดยคาดว่าตนจะถูกต าหนิเป็นส่วน
นอ้ย ปัญหานัน้สง่ผลกระทบเฉพาะเจาะจงในวงจ ากดั และปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นเรื่องชั่วคราว 

2) ความชอบเสี่ยงน ้อย หมายถึง การร ับรูส้ภาวะความเสี่ยงในพืน้ที่ไซเบอร์ 
โดยตระหนกัว่าพฤติกรรมนัน้จะเป็นอนัตรายแก่ตนไดใ้นความเป็นจริง แตต่อ้งการความต่ืนเตน้ทา้ทาย
และสนกุเม่ือบคุคลรูเ้ทา่ทนัความเส่ียงนัน้ สามารถยอมรบัได ้

3) สติ-สัมปชัญญะ หมายถึง การรูแ้ละเข้าใจเหตุการณ์ตรงตามความเป็นจริง 
การรูอ้ย่างมีเหตมีุผล และความไมห่ลงคดิผิดจากความเป็นจรงิ 

4) การจดัการกับความเครียด หมายถึง ความสามารถหรือความพรอ้มทางจิตของบุคคล
ในการปรบัตัวและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทัง้การจัดการกับความเครียดของตวัเอง การจัดการกับ
ความขดัแยง้ระหวา่งบคุคล และการแสวงหาการสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบขา้ง  

การวัดภูมิคุม้กันทางจิตในการใช้พืน้ท่ีไซเบอร ์โดยผู ้วิจ ัยปรับปรุงมาจากแบบวัด
ของ ดุจเดือน พันธุมนาวินและงามตา วนินทานนท ์(2551) โดยมาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริงท่ีสุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูที้่ไดค้ะแนนสูงกว่า 
แสดงว่ามีภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรส์ูงกว่าผูท่ี้มีคะแนนต ่ากว่า 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจ ัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตส ังคมที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซ
เบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปนี  ้

1. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุน่ 
1.1 ความหมายของวยัรุน่ 
1.2 พฒันาการของวยัรุน่  
1.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมวยัรุน่ 

2. มโนทศันท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพฤตกิารณร์งัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ 
2.1 ความหมายของพืน้ท่ีไซเบอร ์
2.2 ความหมายของพฤตกิรรมการรงัแก 
2.3 ความหมายของพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
2.4 ลกัษณะและประเภทของพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
2.5 สาเหตแุละแรงจงูใจพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
2.6 ผลกระทบของจากพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
2.7 การวดัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

3. ทฤษฎีและแนวคดิท่ีน ามาใชใ้นการอธิบายสาเหตพุฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
3.1 ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม 
3.2 ทฤษฎีปฏิสมัพนัธน์ิยม 

4. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรใ์นวยัรุน่ 
4.1 การควบคมุอารมณ ์
4.2 การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 
4.3 สมัพนัธภาพกบัครอบครวั 
4.4 แบบอยา่งพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
4.5 การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
4.6 ภมูิคุม้กนัในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์

5. กรอบแนวคดิและการพฒันากรอบแนวคดิ 
6. สมมตฐิานการวิจยั 
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1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่น  
พฒันาการดา้นตา่งๆ ของวยัรุน่มีความส าคญั เพ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงดา้นตา่งๆ 

และใหเ้กิดความเขา้ใจพฤติกรรมของวัยรุ่น ผูว้ิจ ัยจึงเกริ่นน าดว้ยความหมายของวัยรุ่นและ
กล่าวถึงพัฒนาการท่ีส าคญัของวัยรุ่นดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

1.1 ความหมายของวัยรุ่น 
Hurlock (2001) ไดใ้หค้วามหมายของวยัรุน่ว่า วยัรุน่เป็นวยัหวัเลีย้วหวัตอ่เป็นวยัแห่ง

การปรบัตวัทางสงัคม เป็นวยัแหง่ปัญหาและเป็นวยัท่ีมีความเครง่เครียดทางอารมณ ์ตดัสินใจรวดเรว็และ
รุนแรง ทศันคตใินการมองโลกและทางสงัคมของวยัรุน่อาจมีความขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ 

ปรีชา วหิคโต (2532) ไดใ้หค้วามหมายของวยัรุ่นว่า หมายถึง คนหนุ่มสาว เด็กวยั ทีนเอจ 
(Teenagers) เป็นวัยที่ต ัวเลขลงท ้ายดว้ยค  าในภาษาอังกฤษว่า teen คือ ต ัวเลข 13 -19 
เป็นวัยอลวน วยัพายบุแุคม วยัหนุหนัพลนัแลน่ (Storm and Stress) 

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) วัยรุ่น เป็นช่วงเวลาเปล่ียนวยัชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ 
ค่านิยม อุดมคติ เป็นตน้ เป็นวยัก าลงัเลียนแบบ และทดลองบทบาท เพ่ือจะเป็นผูใ้หญ่ในแง่ต่างๆ เช่น 
อารมณ์ สังคม จิตใจ ความใฝ่ฝัน ความปรารถนา ความเปล่ียนแปลงและความเป็นไปต่างๆ ลว้นเป็น
รากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะเพ่ือน ในวัยผูใ้หญ่ เม่ือวัยรุ่นตดัสินใจ
ประพฤตปิฏิบตัไิปอยา่งใดอยา่งหนึ่ง วยัรุน่มีโอกาสกระท าผิดพลาดไปโดยไมย่ัง้คดิ 

จากความหมายของวัยรุ ่นขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า ว ัยรุ ่น เป็นวัยแห่งการปรบัตวัและ
คน้หาเอกลักษณแ์ห่งตน เป็นวัยแห่งปัญหา และเป็นวัยที่มีความเคร่งเครียดทางอารมณ ์
สับสน อารมณ์วู่วาม เจา้คิดเจา้แคน้ ตดัสินใจเร็วและรุนแรง ในงานวิจยันีจ้ะศกึษาในกลุม่วยัรุน่
อาย ุ13-16 ปีซึ่งพบว่ามีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรม์ากท่ีสุด  

1.2 พัฒนาการของวัยรุ่น  
พัฒนาการและการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น บุคคลจะเขา้สู่ว ัยรุ่นช่วงอายุใดก็ได้  

ไมก่ าหนดตายตวั เรื่องจากพฒันาการของแตล่ะช่วงวยัเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง แตล่ะคนจะเริ่มตน้และ
สิน้สดุชว่งวยัรุน่ท่ีแตกตา่งกนั (Harris & Butterworth, 2012) 

การก าหนดชว่งอายขุองการเขา้สู่วยัรุน่ไม่สามารถก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจน โดยทั่วไปจะแบง่
ช่วงของวัยรุ่นเป็น 3 ช่วงคือ วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย (Santrock, 2014; 
Shaffer & Kipp, 2013; กระทรวงสาธารณสขุ, 2559; ประณต เคา้ฉิม, 2549; พนม เกตมุาน, 2550; ศรีเรือน 
แกว้กงัวาล, 2549; สรุางค ์เชือ้วณิชชากร, 2550) 

1.2.1 วัยรุ่นตอนต้น อยู่ในช่วงอายุ 10-13 ถึง 14-15 ปี ในช่วงนีว้ัยรุ่นจะยังมี
พฤตกิรรมคอ่นขา้งไปทางเดก็ เป็นชว่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางรา่งกายทกุระบบ  
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พฒันาการทางรา่งกาย เขา้สู่วยัแรกรุน่ (puberty) เป็นวยัท่ีมีการเจริญเตบิโต
รวดเร็วมากและมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีการเปล่ียนแปลงทัง้ดา้นขนาด รูปร่าง และ
ประสิทธิภาพทางเพศ ฮอรโ์มนตา่งๆ ท่ีหลั่งออกมาในชว่งนี ้จากตอ่ม pituitary .ในสมอง จะกระตุน้
การท างานของต่อมเพศ ซึ่งฮอรโ์มนท่ีมีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ Gonadotropin-releasing hormone 
ท าให้มีการผลิตฮอรโ์มนเพศจ านวนมาก ฮอรโ์มนเพศท่ีส าคัญคือ Estradiol ในเพศหญิง และ 
Testosterone ในเพศชาย ส่วนฮอรโ์มนเพศจากต่อม Adrenal glands จะผลิตฮอรโ์มนเพศ 
Estrogen (รวมทั้ง Estradiol) เป็นฮอร์โมนเพศหญิง Androgen (รวมทั้ง Testosterone) เป็น
ฮอรโ์มนเพศชาย ซึ่งฮอรโ์มนเหลา่นีจ้ะมีผลในการเปล่ียนแปลงรูปรา่ง เชน่ เพศหญิง จะมีการขยาย
ใหญ่ขึน้ของหนา้อก สะโพก บรเิวณอวยัวะเพศเริ่มเริ่มมีขนขึน้ และเริ่มมีประจ าเดือน สว่นเพศชาย 
จะมีการขยายของขนาดอณัฑะ องคชาต และมีการหลั่งอสจุิครัง้แรก เริ่มมีขนขึน้บรเิวณอวยัวะเพศ 
บรเิวณใบหนา้เริ่มมีหนวด เคราขึน้ เสียงหา้ว  

พฒันาการทางสติปัญญา การเจริญเติบโตของสมองใน Puberty และวยัรุ่น 
เป็นผลมาจากฮอรโ์มน วุฒิภาวะและประสบการณ ์โดยในระบบ Limbic system (สรา้งอารมณ์, 
แรงจูงใจ, ความทรงจ าระยะยาว) จะเจริญเติบโตก่อนส่วน Prefrontal cortex (การวางแผน, 
การควบคุมอารมณ์) มาหลายปี และฮอรโ์มนช่วงวัย Puberty จะมีผลต่อสมองส่วน Amygdala 
(ควบคมุอารมณแ์บบสญัชาตญาณสตัว)์ มากกวา่มีผลโดยตรงตอ่ Cortex ซึ่งจะไดร้บัอิทธิพลจาก
อายแุละประสบการณท่ี์เพิ่มขึน้ เริ่มมีความคิดเป็นรูปธรรม และเรียนรูจ้ากสิ่งท่ีเห็นจรงิสมัพนัธก์บั
การกระท า การพฒันาความคิดแบบรูปธรรม (Concrete) มาจากวยัเด็กมาสู่กระบวนการพัฒนา
ความคิดแบบเป็นเหตผุล เป็นรูปแบบชดัเจน (Cognitive thought phase หรือ Formal operation 
period ) ซึ่งมีลกัษณะเด่น คือ สามารถคิดอย่างมีเหตผุลโดยไม่ใชว้ตัถุเป็นส่ือ มีการคิดแบบใชต้รรกะ
จากเง่ือนไขท่ีก าหนด การคิดแบบใชเ้หตผุลเชิงสดัสว่น การคิดแบบแยกตวัแปรเพ่ือสรุปผล การคิด
แบบใชเ้หตผุลสรุป เป็นองคร์วมคาดการณอ์นาคตไดโ้ดยมองยอ้นอดีต ส่วนผลของฮอรโ์มน
จาก Pituitary gland เป็นสาเหตุของ Phase delay ใน Sleep-wake pattern โดยวัยรุ่น จะมีช่วงเวลา
ต่ืนนอนท่ีนานในตอนดกึ แตจ่ะมีอาการงวัเงียในช่วงเชา้ และในปัจจบุนัท่ีมีการใชอิ้นเตอรเ์น็ตและ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกซต์่างๆ ส่งผลต่อรูปแบบการพักผ่อนของวัยรุ่นเปล่ียนไป ท าใหก้ระทบตอ่
การนอนหลบัพกัผ่อนของวยัรุน่มีปัญหาในการนอนหลบั ซึ่งท าใหเ้กิดภาวะอ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
ง่วงนอน ส่งผลกระทบการใชชี้วิตในช่วงเวลากลางวนั และสขุภาวะทางจิต (Hale & Guan, 2015; 
Johansson, Petrisko, & Chasens, 2016; Lemola, Perkinson-Gloor, Brand, Dewald-
Kaufmann, & Grob, 2015) 
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พฒันาการทางอารมณ ์ผลกระทบจากการท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการเปล่ียแปลงใน
การหลั่งของฮอรโ์มนท่ีหลั่งจากต่อม Hypothalamus ต่อม Pituitary ต่อม Adrenal ส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม ไดแ้ก่ ฮอรโ์มน Testosterone จะกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์
โกรธ (Anger) หากฮอรโ์มนท่ีหลั่งออกมาจ านวนมากจะกระตุน้ใหมี้การแสดงออก ทัง้อารมณด์า้น
สิน้หวัง (Despair) และความปิติสุข (Ecstasy) ในวัยรุ่นชายส่วนใหญ่ มีการหลั่ ง Androgen 
เพิ่ มขึ ้น  ท าให้มีความคิดทางด้านเพศ และมีความต้องการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 
(Masturbation) ในวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่  มีการขึน้ลงของระดับ Estrogen จะมีความสุขเพิ่ม 
(Happiness) ขึน้ในช่วงกลางของ Menstrual cycle หรือช่วงตกไข่(Ovulation) และมีความเศรา้ 
(Sadness) หรือความโกรธ (Anger) ในชว่งทา้ยของ Cycle ชว่งนีว้ยัรุน่จะมีความคดิหมกมุน่กงัวล
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยงัจิตใจ ท าใหอ้ารมณห์งุดหงิดและ
แปรปรวนง่าย และครุ่นคิดในภาพลักษณด์า้นร่างกายสับสนกับการเปลี่ยนแปลง เริ่มสนใจ
เรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งวัยรุ่นจะคน้คว้าและประเมินดว้ยตนเอง  และวยัรุน่อาย ุ10-15 ปีนีจ้ะมี
การมองโลกเชิงบวกเพิ่มมากขึน้ เม่ือสามารถเปล่ียนผ่านเขา้สู่ระดบัมธัยมตอนตน้ และจะมองโลก
เชิงบวกเพิ่มมากขึน้ถ้าวัยรุ่นได้รับปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทั้งจากสิ่งท่ีวัยรุ่นสนใจในโรงเรียน 
ความสมัพนัธก์บักลุม่เพ่ือน และผลการเรียน การมองโลกทางบวกในวยัรุน่ ท าใหเ้กิดความเขม้แข็ง
ในการมองโลก และความผาสุกทางจิตใจ(นงลักษณ์ วิชัยรัมย์, จิณหจ์ุฑา ชัยเสนา ดาลลาส , 
ชน ัดดา แนบเกษร , และเวทิส  ประท ุมศร , 2560) จากการเปล่ียนแปลงของการหลั่ งของ
ฮอรโ์มน ท่ีส่งผลต่ออารมณอ์ารมณท่ี์เปล่ียนแปลงง่าย มีความอ่อนไหวง่าย มีอารมณรุ์นแรง  
การควบคมุอารมณอ์าจจะยงัไม่ดี ท าใหมี้ความเครียด โกรธ ภาวะซึมเศรา้ และหากวยัรุน่ไม่สามารถ
จดัการอารมณ์เหล่านัน้ได ้อาจส่งผลต่อรูปแบบการรบัประทานอาหาร การใชช้ีวิตประจ าวัน
หรือการเลือกท ากิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเส่ียงทางสขุภาพได ้เช่น สบูบหุรี่ ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์หรือ ใชส้ารเสพตดิ (กลกุานต ์อภิวฒันลงัการ, 2557) 

พฒันาการทางสังคม ดา้นความมีเอกลกัษณป์ระจ าตวั หรือความสบัสนใน
บทบาทของตนเอง  ( Identity vs. Identity diffusion) เป็นว ัย ที ่พ ัฒ นาเอกล ักษณ ์ของ
ตนเอง มีจดุมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สงัคมของเด็กคือกลุ่มเพ่ือน จะยดึแบบจากกลุ่มเพ่ือนและ
บคุคลท่ีตรงกับอุดมคติ อาจจะเกิดความขดัแยง้ดา้นสมัพนัธภาพกับผูใ้หญ่ และเกิดความสบัสน
ทางจิตใจ หากไม่สามารถแกไ้ขความสับสนได ้จะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพสบัสน ไม่มั่นคง วยัรุน่ช่วงนี ้
รบัรูค้วามหมายของขอบเขตการพึ่งพาและความเป็นอิสระ เริ่มคน้หาเพ่ือนเพ่ือรวมกลุ่มให้เกิด
ความมั่นคง แต่ยังพบว่าวัยรุ่นอายุช่วง 10-14 ปี พฤติกรรมการเลีย้งดูของพ่อแม่ยังมีอิทธิพล
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ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการควบคุมตนเองท่ีสัมพันธอ์ารมณ์ เช่น ความเครียด ซึมเศรา้ หรือ
ความภูมิใจในตนเองต ่า ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นช่วงนี ้ (Finkenauer, Engels, & 
Baumeister, 2005) หากวัยรุ่นมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อพ่อแม่ มีความพึงพอในในชีวิตครอบครัว  
จะส่งผลใหว้ยัรุน่เป็นวยัรุ่นเชิงบวก มีสุขภาวะทางอารมณท่ี์ดี ส่งผลต่อการมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ่ื้น 
(Stafford, Kuh, Gale, Mishra., & Richards, 2016) แต่หากวัยรุ่นมีอารมณ์ฉุนเฉียว ควบคุม
อารมณ์ตนเองไดไ้ม่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อ ปัจจัยต่างๆ รอบตวัของวัยรุ่น เช่น สัมพันธภาพกับ
ครอบครวั สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนวยัเดียวกนั 

1.2.2 วยัรุน่ตอนกลาง อยู่ในช่วงอายุ อายุ14-15 ถึง 17 ปี เป็นช่วงท่ีมีพฤติกรรม
ก า้กึ่งระหว่างความเป็นเด็กกับผูใ้หญ่ ช่วงนีเ้ป็นระยะทีมีการปรบัตวัใหเ้ขา้กับการเปล่ียนแปลง 
วยัรุน่จะยอมรบัสภาพรา่งกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาก และสิน้สดุลงเม่ือถึงวฒุิภาวะของวยัรุน่  

พฒันาการทางร่างกาย การเจริญเติบโตทางเพศกา้วหนา้ขึน้ แต่การเติบโต
ทางร่างกายช้าลงรอ้ยละ 95 ของวัยผู้ใหญ่ ,มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปของการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะภายนอก ไดแ้ก่ รูปรา่ง น า้หนกั และสดัส่วน อิทธิพลจาก Growth Hormone จากตอ่ม pituitary 
ในสมองมีอิทธิพลตอ่ส่วนสงูทัง้ในวยัรุน่ชายและหญิง นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบดา้นพนัธุกรรม 
และสภาวะโภชนการท่ีไดร้บัดว้ย ซึ่งวยัรุน่หญิงจะเริ่มสงูก่อนวยัรุ่นชาย ลกัษณะของหนา้ตาก็จะ
เปล่ียนไป คือ ลกัษณะใบหนา้จะโดง่ชดักว่าวยัเด็กจมกูเป็นสนั มีเหล่ียมคาง โหนกแกม้ อย่างชดัเจน 
การขยายตวัของทรวงอกจะคอ่ยๆหายไป การเปล่ียนแปลงของเสน้เสียงจะเปล่ียนแปลงโดยสมบูรณ์
ในระยะเปล่ียนเสียงวัยรุ่นชายบางคนจะเกิดความอายในเสียงท่ีเปล่ียนไป บางครัง้ ไม่สามารถ
ควบคุมระดับเสียงของตนได ้จึงท าให้ไม่กล้าเปล่งเสียง การเปล่ียนแปลงของระบบสืบพันธุ์
มีการท างานอย่างเต็มท่ี มีการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศ การมีรอบเดือนครัง้แรกของวัยรุ่นหญิง
อาจท าให้รู ้สึกพอใจและภูมิใจท่ีเป็นผู้หญิงเต็มตัว หรืออาจจะรู้สึกในทางลบ คือ หวั่นไหว 
หวาดหวั่นหรือตกใจได้เช่นกัน ในวัยรุ่นเพศชาย ลูกอัณฑะเจริญเติบโตและท างานไดเ้ต็มท่ี
จึงสามารถพบภาวะฝันเปียกได ้บางคนเขา้ใจผิดคิดว่าฝันเปียกเกิดจากการส าเร็จความใคร่ดว้ยตวัเอง 
หรือเป็นความผิดอย่างแรง หรือท าใหส้ภาพจิตผิดปกติ หรือบางรายวิตกกังวลไปกับจินตนาการ
หรือความฝัน เพราะบางครัง้จะเป็นความคิด ความฝันเก่ียวขอ้งกบัคนในเพศเดียวกนั ซึ่งก็ไมถื่อว่า
เป็นเรื่องท่ีผิดปกต ิ

พฒันาการทางสติปัญญา สติปัญญา ความคิดเป็นนามธรรมยิ่งขึน้ มีความคิด
เรื่องต่อเน่ืองระยะยาว จะกลับมาคิดเป็นรูปธรรม มีความคิดท่ีลึกซึง้ (abstract) จึงหันมาใฝ่หา
อุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพ่ือความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะ
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ความรูส้ึกแบบเด็กๆ ท่ีผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่ มีความรูส้ึกนึกคิดแบบอ านาจ ความคิด
เรื่องเพศสมัพันธ ์จะเก่ียวขอ้งกับเรื่องของความรกัท่ีเพอ้ฝันพยายามพิสูจนค์วามสามารถใหเ้พศ
ตรงขา้มพอใจ และชว่งอาย ุ14 -16 ปี เป็นท่ีน่าสงัเกตเห็นว่า วยัรุน่สามารถอธิบายถึงการเปรียบเทียบ
ตนเองกับผู้อ่ืนได้ชัดเจน และก าหนดบุคลิกของตนเองจากการเลียนแบบบุคคลอ่ืนในสังคม 
(Shaffer & Kipp, 2013) แต่หากระดับความพึงพอใจในตนเองต ่า ความคับข้องใจสูง น ามาซึ่ง
อารมณ์โกรธ มีอากาสท าให้เกิดการขาดการควบคุมตนเอง และแสดงพฤติกรรมทางลบได ้
(Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015)  

พัฒนาการทางอารมณ์ อาจเกิดความขัดแยง้ในครอบครวั หากผูป้กครอง
เคร่งครดัและควบคุมมากเกินไป วยัรุ่นจะแสดงลกัษณะและพฤติกรรม โดยตอ้งการการยอมรบั
จากกลุ่มเพ่ือน มีการพฒันาทางความคิดท่ีเป็นนามธรรม สามารถคิดคาดการณถ์ึงสิ่งท่ียงัไม่เกิด 
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่คาดว่าจะเกิด ถ้าวัยรุ ่นสามารถปรับต ัว
ด้านจิตสังคมได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองการมองโลกทางบวก จะส่งเสริมให้วัยรุ่นรับรู ้
ความสามารถของตนจนน าไปสู่การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวรา้วของ
ตนเองได ้(นงลักษณ์ วิชัยรมัย ์และคณะ, 2560) แต่หากวัยนีไ้ม่ไดร้บัความอบอุ่นทางอารมณ์
ระหว่างพ่อแม่ หรือพ่อแม่แสดงอารมณรุ์นแรง กา้วรา้วท่ีสมัพนัธต์อ่ทศันคติ รว่มกับอารมณโ์กรธ
หรือเกลียดท่ีขาดการควบคมุในการแสดงออก วยัรุน่จะเลียนแบบทศันคตแิละพฤตกิรรมของพ่อแม ่
อย่างไรก็ตามอคติจะรุนแรงขึน้ในวยันี ้วยัรุน่ท่ีมีอคติจะแสดงความหยาบคายและกล่าวโทษอย่าง
ไมมี่เมตตาตอ่บคุคลอ่ืน 

พัฒนาการทางสังคม วัยรุ่นช่วงนีท้ักษะทางสังคมจะพัฒนาขึน้จากวัยรุ่น
ตอนตน้ จากการเรียนรูจ้ากประสบการณท์กุชนิดของสถานการณท์างสงัคมและจากการปฏิบตัิใน
ชว่งเวลาท่ีผ่านมา เรียนรูร้ะเบียบของสงัคม และอิทธิพลจากแรงกดดนัทางสงัคมสง่ผลตอ่ทศันคติ
และพฤติกรรมทางสงัคมใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานซึ่งเป็นท่ียอมรบัของกลุ่ม ความเป็นหนุ่มเป็น
สาวไดเ้ริ่มมีความคิดท่ีลึกซึง้ ตอ้งการหาอดุมการณแ์ละหาเอกลกัษณข์องตนเอง เพ่ือความเป็นตวั
ของตวัเอง 

1.2.3. วัยรุ่นตอนปลาย 18-21 ปี ถึง 24 ปี ระยะนีเ้ป็นระยะขัน้บรรลุวุฒิภาวะ 
(Maturity) วยัรุน่จะมีสภาพรา่งกาย อารมณ ์สงัคม การรูค้ิดเท่าเทียมผูใ้หญ่ เป็นช่วงเวลาของการ
ตดัสินใจท่ีจะเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมและเป็นชว่งเวลาท่ีจะมีความผกูพนักบัเพ่ือนตา่งเพศ 
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พฒันาการทางรา่งกาย สภาพทางร่างกายเปล่ียนแปลงเติบโตโดยสมบูรณเ์ต็มท่ี
เป็นช่วงอายุท่ีเขา้สู่ภาวะเจริญพันธุ์ ทัง้วยัรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงหญิง ในเพศหญิงมดลูกเจริญ
เตม็ท่ีมีน า้หนกัและขนาดสมบรูณ ์ 

พัฒนาการทางสติปัญญา สติปัญญาพัฒนาและมีการเลียนแบบ สรา้ง
ความคดิแบบนามธรรมน าอนาคตมาคิด รบัรูท้างเลือกระยะยาว จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และบรรลนุิตภิาวะในเชิงกฎหมาย 

พฒันาการทางอารมณ์ มีความเป็นผูใ้หญ่เต็มท่ี และมีการวางแผนอนาคต 
วยัรุน่อายใุนชว่ง 18-24 ปี จะรบัรูอ้ารมณข์องตนเองไดช้ดัเจน และสง่ผลตอ่ระดบัการมีปฏิสมัพนัธ์
ตอ่ผูอ่ื้น หากควบคมุอารมณต์นเองไดดี้ มีอารมณเ์ชิงบวกจะสามารถก าหนดใหว้ยัรุน่รูส้ึกพงึพอใจ
ในชีวิต (Romero, Berrocal, Estrada, & Guajardo, 2017) วัยรุ่นในช่วงนี ้จะมีอารมณ์คา้งนาน
กว่าช่วงวยัรุน่ตอนตน้และตอนกลาง ซึ่งหากวยัรุน่เกิดอารมณค์า้งนาน เก็บกด อดัอัน้อารมณ ์และ
ถูกต้านไม่ให้แสดงออก จะท าให้เกิดอารมณ์ค้างท่ีรุนแรง อารมณ์ท่ีมีความรุนแรง ขึน้อยู่กับ
องคป์ระกอบจากสิ่งแวดลอ้มดว้ย นอกจากนีว้ยัรุน่จะริษยาเพ่ือนรุน่เดียวกันท่ีเด่นกว่า เพ่ือนท่ีมี
อิสระมากกวา่ การตอบสนองมกัจะแสดงออกโดยวาจา หรืออาจมีการปะทะรา่งกาย 

พฒันาการทางสงัคม วยัรุน่จะเปล่ียนความสมัพนัธร์ะหว่าง เด็ก-ผูป้กครอง 
เป็นผู้ใหญ่-ผู้ใหญ่ และ เปลี่ยนการติดกลุ ่มเพื่อนมาเป็นความพอใจในมิตรภาพส่วนต ัว  
สามารถบูรณาการความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย ความตอ้งการความใกล้ชิดสนิทสนม 
และความตอ้งการทางเพศ เข้าด้วยกันไดใ้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล วัยรุ่นตอนปลายจึงมี
ภารกิจดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและมีความหลากหลายย่ิงขึน้ 

สรุปไดว้่าวัยรุ่นเป็นวัยท่ีเ ชื่อมต่อระหว่างเด็กและผู ้ใหญ่  มีการเจริญเติบโตทัง้
ทางดา้นรา่งกาย สติปัญญา อารมณ ์และสงัคม ตามพฒันาการไปพรอ้มๆกนัทัง้ 4 ดา้น ซึ่งในงานวิจยันี ้
ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาวยัรุ่นช่วงวยั 13-16 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มช่วงอายุท่ีใชอิ้นเทอรเ์น็ตและมีความสามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยีส่ือต่างๆ ในพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด ้พบรูปแบบของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท่ี์พบมากท่ีสุด 
(วิมลทิพย ์มสุิกพนัธ,์ 2559) 
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1.3 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมวัยรุ่น 
Erikson รับแนวคิดทางจิตวิเคราะห์เก่ียวกับแรงขับทางเพศเป็นแรงผลักดันให้เกิด

พฤติกรรมทุกอย่าง Erikson และ Freud เรียกว่า “Libido” แรงขบันีเ้ป็นแรงขบัท่ีตอ้งการจะมีชีวิตอยู่ แรง
ขบัท่ี 2 เป็นแรงขบัความกา้วรา้ว แรงขบัทัง้ 2 จะท าหนา้ท่ีเหมือนแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา ท าใหม้นษุยเ์กิด
ความคบัขอ้งใจ (Erikson, 2014; พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ,์ 2556) ในแต่ละขัน้พัฒนาการตามแนวคิด
ทฤษฎีของอีรกิสนั แบง่ขัน้พฒันาการออกเป็น 8 ขัน้ โดยขัน้ท่ี 5 อาย ุ12-17 ปี การรูเ้อกลกัษณต์นเองหรือ
การสบัสนในเอกลกัษณต์นเอง (Identity versus Identity Diffusion) เป็นขัน้ท่ีเขา้ใจเอกลกัษณข์องตนเอง
กบัไม่เขา้ใจตนเอง (Role confusion) มีเพียง 4% ของวัยรุ่นในช่วงอายุ 15 ปี และ 20% ของวัยรุ่น
อายุ 18 ปีจะมีความมั่นคงทางเอกลกัษณแ์หง่ตน และหากวยัรุน่ในช่วงนีข้าดความมั่นใจ ขาดความรูส้ึก
มีคณุคา่ในตวัเอง ขาดเป้าหมาย และมีภาวะกดดัน ล้มเหลวในขั้นพัฒนาการนี ้จะท าให้เข้าสู่  
Negative identity มีความสบัสนและเจ็บปวด จากความรูส้ึกเป็นผูแ้พ ้และแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูอ่ื้น วัยรุ่นท่ีมีพัฒนาการเก่ียวกับเอกลักษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะความสัมพันธ์
ภายในครอบครวัแบบอบอุ่น ผู ้ปกครองไม่บีบบังคับวัยรุ่นมากเกินไป และไดร้บัการกระตุน้ใหมี้
ความเช่ือมั่นในตนเอง นอกจากนีห้ากสัมพันธภาพกับครอบครวัไม่ดี ท าใหเ้กิดปัญหาในการสรา้ง
ขอ้ผกูมดั และในท่ีสดุท าใหเ้กิดความสบัสนเก่ียวกบัเอกลกัษณข์องตนเอง ( Adam, & Berzonsky, 2008 
อา้งถึงใน ธิดารตัน ์แยม้นีม, 2558) รวมไปถึงสัมพันธภาพกับเพื่อนที่ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
เนื่องจากวัยรุ่นจะเลือกเข้าหาเพ่ือนของตนมากกว่าพ่อแม่ และท าตามกลุ่ม เพื่อน เพื่อความ
ตอ้งการการยอมรับ ความคาดหวงัจากพวกกลุม่เพ่ือนรว่มวยั (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) 

พฤติกรรมเป็นการกระท าหรือการแสดงออก การตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเรา้
จากสิ่งแวดลอ้ม เป็นสิ่งท่ีมนษุยจ์ดักระท าแตกตา่งกนั พฤติกรรมของบคุคลจะมีทัง้พฤตกิรรมท่ีอยูภ่ายใน 
เช่น ลกัษณะความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมภายนอกท่ีสงัเกตไดจ้ากกิริยาต่างๆ การเคล่ือนไหวเป็น
ตน้ ตามทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรูโ้ดยอยู่ในรูปแบบ
ของสิ่งเรา้ การตอบสนองและการเสริมแรง (Bandura, 1986) วยัรุ่นจะถูกจูงใจดว้ยสิ่งเรา้ก่อน
และการตอบสนองจะตามมาและยงัเช่ืออีกว่าเป็นสว่นหนึ่งของพฤติกรรมท่ีไดร้ับการอบรมสั่งสอน 
การสงัเกตแบบอย่าง ทัง้ในดา้นพฤติกรรมการติดตอ่ส่ือสารท่ีถือเป็นอิทธิพลภายนอกมากกว่าความรูส้ึก
ภายในตวับุคคล ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูใ้หค้วามสนใจกับกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเรา้และ
การตอบสนอง (Powell, Honey, & Symbaluk, 2016) 

Fishbein (2009) สรุปไว ้ว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่เป็น ต ัวก าหนดความตัง้ใจใน
การแสดงพฤติกรรมของมนษุย ์คือ ทศันคต ิ(Attitude) การรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม (Perceived norm) 
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และสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) แต่ก็ไม่เสมอไป ถ้าบุคคลตัง้ใจจะท าพฤติกรรมหนึ่ง  ๆ 
แตข่าดทกัษะท่ีจ าเป็นก็จะสง่ผลตอ่การแสดงออกถึงพฤตกิรรมนัน้ๆ ไมส่  าเรจ็ได ้

ปัญหาพฤติกรรมท่ีพบไดใ้นช่วงวยัรุน่ ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล พฤตกิรรมกา้วรา้วรุนแรง 
สมัพนัธภาพกบัครอบครวั สมัพนัธภาพกบัเพ่ือน การยอมรบัภาพลกัษณ ์การขาดความรบัผิดชอบ 
พฤติกรรมเส่ียง เป็นต้น (Richter, 2010; Valdez, Lambert, & Lalongo, 2011) และในสังคม
ปัจจบุนัวยัรุน่สามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดส้ะดวก และมีอปุกรณเ์ช่ือมต่อท่ีทนัสมยั จึงท าใหว้ยัรุน่
มีปัญหาพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชอิ้นเทอรเ์น็ต เช่น ปัญหาการติดต่อคนแปลกหนา้ เสพติด
อินเทอรเ์น็ต และการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(Guadix et al., 2016) ซึ่งวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมการ
รงัแกผูอ่ื้นผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์พบว่ามีปัญหาเรื่องสมาธิ การควบคมุและจดัการอารมณเ์ครียด ภาวะ
ซึมเศรา้ ความวิตกกังวล การเปรียบเทียบตนเองกับกลุ่มเพ่ือนท่ีไม่มีพฤติกรรมการรังแกทุกๆ
รูปแบบ (Nixon, 2014) 

2. มโนทัศนท์ีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอรข์องวัยรุ่น 
2.1 ความหมายของพืน้ทีไ่ซเบอร ์

พืน้ท่ีไซเบอร ์มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากพืน้ท่ีของโลกจริง คือความเป็นนิรนาม 
(Anonymity) ดงันัน้ความเป็นนิรนามบนพืน้ท่ีไซเบอรจ์งึท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสรา้งตวัตนท่ีหลอกลวงขึน้มา
เพ่ือตบตาคนอ่ืนได ้ซึ่งจะส่งผลใหว้ยัรุน่สามารถรุกรานคนอ่ืนไดอ้ย่างสาธารณะ การใชส่ื้อในกลุ่มวยัรุน่ 
จงึมีแนวโนม้ในการน าไปสูค่วามรุนแรงเพิ่มขึน้ เพราะท าใหว้ยัรุน่รูส้ึกไม่ตอ้งระมดัระวงัในการกระท า
ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีไซเบอร ์ลักษณะของพืน้ท่ีไซเบอรว์ัยรุ่นสามารถใชเ้ปิดเผยอะไรก็ได ้สามารถท่ีจะ
ดา่ทอตอ่ใครก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งสนใจวา่จะเกิดอะไรตามมา ซึ่งไมเ่หมือนกบัในโลกของความเป็นจรงิท่ีจะตอ้ง
ระวังตัวในการกระท าเหล่านี ้เพราะมีกรอบของกฏกติกา หากท าผิดก็จะไดร้บัการลงโทษ ซึ่งวัยรุ่นมี
พฤติกรรมการใชชี้วิตในพืน้ท่ีไซเบอรเ์ป็นระยะเวลานาน เช่น การแชทในหอ้งสนทนา การส่งอีเมล ์การ
พดูคยุกนัผ่านเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์ท าใหว้ยัรุน่มีความเส่ียงท่ีจะน าไปสูก่ารมีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด ้(Berson, Berson, & Ferron, 2002; Strom & Strom, 2005) ในบางครัง้
วัยรุ่นเห็นความขดัแยง้ และการวิวาทของวัยรุ่นในพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งเป็นประเด็นและทะเลาะวิวาท
ผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์และจบลงดว้ย  การใชค้วามรุนแรงทางกายและความสมัพนัธปั์ญหาพฤตกิรรมท่ีส าคญั
ตามความเขม้ขน้ของการใชชี้วิตและการปะทะสงัสรรคข์องวยัรุน่ในพืน้ท่ีไซเบอร ์นอกจากนีค้วามขดัแยง้
และการวิวาทอาจเริ่มจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้นอกส่ือสังคม และเข้าไปขยายผลไปยังความขัดแย้ง
ภายนอกพืน้ท่ีไซเบอร ์(ภูเบศร ์สมทุรจกัร & และกุลทิพย ์ศาสตระรุจิ, 2558) เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มใน
พืน้ท่ีไซเบอรมี์ลกัษณะเฉพาะท่ีชดัเจน ท าใหก้ารมีปฏิสมัพนัธก์นัในโลกของความเป็นจรงิและโลกไซเบอร์



  21 

ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งลกัษณะเฉพาะทางจิตวิทยาของพืน้ท่ีไซเบอรน์ัน้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่างๆ ดังนี ้ (Notar, Padgett, & Roden, 2013; Sameer Hinduja & Patchin, 2010; Suler, 2005; ภูเบศร ์
สมทุรจกัร, และ กลุทิพย ์ศาสตระรุจิ, 2558) 

2.1.1 ลดความรูส้กึในการสมัผสั (Reduced Sensations) ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสาร
ในพืน้ท่ีไซเบอรท่ี์สามารถหลบซ่อน ปลอมแปลงตวัตนไดง้่าย ถึงแมว้่าในปัจจบุนัท าใหก้ารส่ือสาร
ในพืน้ท่ีไซเบอรส์ามารถมองเห็นถึงการแสดงทางสีหนา้ ภาษากาย สามารถส่ือสารไดท้ัง้ภาพและ
เสียง ท าใหส้ามารถพฒันาความสมัพนัธไ์ดค้อ่นขา้งง่าย แตส่ิ่งเหล่านีก็้ยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึง
ของหลายกลุ่ม เน่ืองจากการส่ือสารพื ้นท่ีไซเบอรน์ั้นส่วนใหญ่เป็นการส่ือสาร ผ่านการพิมพ์
ข้อความเป็นหลัก ท าให้ลดการเผชิญหน้าโดยตรงซึ่งจะท าให้วัยรุ่นสามารถแสดงพฤติกรรม
บางอยา่งท่ีจะส่งผลตอ่ความรุนแรงไดม้ากขึน้ ไมถ่กูตรวจพบอตัลกัษณไ์ดง้่ายเหมือนการกระท าใน
โลกจรงิ 

2.1.2 การส่ือสารผ่านขอ้ความ (Texting) ขอ้ความถือเป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการแสดงออกถึงตัวตนและพฤติกรรม โดยผ่านอีเมล ์ห้องสนทนา ข้อความสั้น รวมถึงผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซึ่งการส่ือสารผ่านขอ้ความถือเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีพบมากท่ีสุด
ผ่านการใช ้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากสามารถใช ้ไดส้ะดวก และเสียค่าใช้จ่ายต ่า 
รวมถึงความหลากหลายในช่องทางส่ือสารส่วนตัว อีกทั้งการพิมพข์้อความใด ข้อความหนึ่ง
สามารถน าเสนอความคิด ของผู้ส่งได้เป็นอย่างดีการส่ือสารผ่านข ้อความจึงเพิ ่มโอกาสให้
ผู้กระท าสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสูค่วามรุนแรงไดง้่ายมากขึน้ เพราะในพืน้ท่ีไซเบอรไ์ม่
สามารถดูแลไดท้ั่วถึงจากผูค้วบคุมดูแล เช่น ผูด้แูลเครือข่ายสีงคมออนไลน ์ผูด้แูลเว็บไซต ์หรือ
บอรด์ออนไลนส์าธารณะ 

2.1.3 ความยืดหยุ่นของเอกลักษณ์ (Identity Flexibility) การหลีกเล่ียงการเจอ
กนัแบบตวัต่อตวั ส่งผลตอ่การอยากรูอ้ยากเห็นเก่ียวกบัการน าเสนอตวัตนของคนอ่ืนๆ ดงันัน้การ
ส่ือสารท่ีมีเฉพาะขอ้ความ ท าใหมี้ทางเลือกในการน าเสนอความเป็นตวัเองมากขึน้ การแสดงตวัตนจึง
เป็นเพียงการแสดงตวัตนเพียงบางสว่น หรือน าเสนอสิ่งท่ีเป็นจินตนาการก็ได ้บางคนก็ใชเ้พ่ือแสดง
บางอยา่งท่ีไม่เหมาะสม ในบางครัง้ก็ท าใหพ้วกเขาสามารถเปิดเผยปัญหาส่วนตวับางอยา่งท่ีไมส่ามารถ
เปิดเผยหรือปรกึษาผูอ่ื้นในการเผชิญหนา้แบบตวัต่อตวัได ้ไรข้อ้จ  ากัดทางกายภาพ ต่างจากการรงัแก
แบบดัง้เดมิ 

2.1.4 เปล่ียนแปลงการรบัรู ้(Altered Perception) การไดพู้ดคยุกับบุคคลต่างๆ
ผ่านหอ้งสนทนา แชท หรืออีเมล ์ท าใหเ้กิดจินตนาการผ่านโลกมลัติมีเดีย ท่ีจะส่งผลต่อการรบัรู ้
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ของเขาตอ่บางเรื่อง เพราะการส่ือสารผ่านพืน้ท่ีไซเบอรท์  าใหเ้กิดจินตนาการท่ีหลุดพน้ออกจาก
รูปแบบเดิมๆ ประสบการณจ์ึงส่งผลต่อจิตส านึกของผูใ้ชพื้น้ท่ีไซเบอรใ์นการส่ือสาร ประกอบกบั
การไม่เห็นผลกระทบตอ่ผูถ้กูกระท าไดอ้ย่างชดัเจนในทนัทีทนัใดเหมือนการกระท าในโลกจริง ท าให้
ผูร้งัแกขาดความยบัยัง้ชั่งใจ และขาดการควบคมุความตอ้งการและอารมณไ์ดง้่าย 

2.1.5 สถานะท่ีเท่าเทียมกนั (Equalized status) บนพืน้ท่ีไซเบอรส์่วนใหญ่ทกุคน
จะมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ทุกคนจะไม่ค  านึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ เชือ้ชาติ อาย ุเพศ ฯลฯ แตส่ิ่งท่ีจะ
ก าหนดอิทธิพลของเรากับคนอ่ืนก็คือ ทักษะในการส่ือสาร ทักษะในการเขียน คุณภาพของ
ความคิดและความรูท้างเทคนิคเท่านัน้ ดงันัน้การแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความรุนแรงจึง
สามารถเกิดขึน้ไดก้บัทกุคน 

2.1.6 ระยะหา่งของพืน้ท่ี (Transcended Space) การส่ือสารผา่นโลกไซเบอรน์ัน้
ไร-้ขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี ท าใหค้นท่ีอยู่ห่างกนัสามารถส่ือสารหรือแสดงพฤติกรรมในลกัษณะตา่งๆ 
ระหว่างกันได ้ปัจจยัทางภูมิศาสตรไ์ม่สามารถขดัขวางพวกเขาได ้ซึ่งปัจจยันีแ้มว้่าจะมีประโยชน์
ตอ่การส่ือสารหรือการช่วยเหลือกนั แตส่ามารถสง่ผลกระทบทางลบท่ีท าใหค้นท่ีอยู่ในพืน้ท่ีหา่งกนั
สามารถท ารา้ยกนัไดง้่ายมากขึน้ 

2.1.7 การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แบบชั่ วคราว (Temporal Flexibility) 
พืน้ท่ีไซ-เบอรส์ามารถสรา้งพืน้ท่ีชั่วคราวในการส่ือสารไดต้ลอดเวลา เครื่องมือในการส่ือสาร
สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา สามารถเปล่ียนอีเมล์ได้เม่ือต้องการ เปล่ียนช่ือผู้ใช้ได้
ตลอดเวลา หรือระงบับญัชีได ้ท าใหเ้ม่ือเผชิญหนา้กับความรุนแรงก็สามารถจดัการกับปัญหาได ้
หรือในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มชอ่งทางในการถกูกระท าความรุนแรงไดเ้ชน่เดียวกนั  

2.1.8 สงัคมท่ีหลากหลาย (Social Multiplicity) พืน้ท่ีไซเบอรท์  าใหผู้ค้นมีโอกาส
พบเจอและติดต่อกันได้อย่างไม่จ  ากัด ทั้งจ  านวนและระยะเวลา การสรา้งความสัมพันธ์จึงมี
ลกัษณะแบบชั่วคราว ในระยะเวลาสัน้ๆ การโพสตข์อ้ความในเครือข่ายสงัคมออนไลนแ์ตล่ะครัง้จะ
ท าให้มีผู้อ่านจ านวนมากจนไดแ้ละสามารถแพร่กระจายหลักฐานไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้มี
ทางเลือกในการเจอเพ่ือนและศตัรูไดต้ลอดเวลา 

2.1.9 ความสามารถในการควบคุมส่ือได้เอง (Media Disruption) ในพืน้ท่ีไซเบอร ์
ผูใ้ชจ้ะมีความสามารถในการควบคมุส่ือดว้ยตนเอง และสามารถน าตวัเองออกจากพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด้
ทกุเม่ือ ดงันัน้หากผูใ้ชมี้รบัรูว้่าเจอกับความรุนแรงในพืน้ท่ีไซเบอร ์ก็สามารถปิดเครื่อง หรือกันตวัเอง
ออกจากพืน้ท่ีเหลา่นัน้ไดต้ลอดเวลา ซึ่งตา่งกบัพืน้ท่ีจรงิท่ีบางครัง้ไม่สามารถหนีจากการเผชิญหนา้
และปัญหาได ้ 
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2.1.10 สามารถบนัทึกทกุสิ่งทกุอย่างได ้(Record ability) กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีไซเบอรส์ามารถบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอรไ์ดทุ้กอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ การสนทนา 
หรือแม้กระทั่งขอ้ความต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน ์ซึ่งแน่นอนเม่ือมีขอ้ความหรือค าพูด
บางอย่างท่ีส่งผลตอ่ความอบัอายหรือกระทบตอ่จิตใจ เรายอ่มไมอ่ยากใหเ้กิดกบัตวัเอง เม่ือเกิดขึน้
เราย่อมหวาดระแวง ดงันัน้บางครัง้ผูใ้ชจ้ึงตอ้งมีความระมัดระวัง เน่ืองจากหลักฐานส่วนหนึ่ง
ยงัสามารถแกะรอยได ้และผูอ่ื้นสามารถบนัทึกเป็นภาพหนา้จอไดแ้มผู้ใ้ชจ้ะไดท้  าการลบรอ่งรอย
ไปแลว้ ซึ่งปัจจยันีอ้าจช่วยใหพ้วกเขามีความระมัดระวงัในการใชส่ื้อ หรือแสดงความคิดเห็นใน
พืน้ท่ีไซเบอรม์ากขึน้  

ดว้ยลักษณะเฉพาะของพืน้ท่ีไซเบอรต์ามท่ีไดก้ล่าวมาท าใหเ้ห็นไดว้่าการส่ือสาร
ในพืน้ท่ีไซเบอรน์ัน้มีทัง้ลกัษณะดา้นบวกท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถท่ีจะแสดงพฤตกิรรมบางอย่างท่ีไม่สามารถ
แสดงออกในการเผชิญหนา้ในโลกจริงได ้สามารถพูดคยุหรือปรึกษาในสิ่งท่ีไม่กลา้พูดตรงๆ ได้  
แต่การแสดงพฤติกรรมบางอย่างพืน้ที่ ไซเบอรก์็ส่งผลทางลบไดเ้ช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ตัวตนในพืน้ที่ไซเบอรม์ักมีลักษณะท่ีเป็นนิรนาม ท าใหค้  าพูดเหล่านัน้ไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบถึง
ความจริงหรือความถูกตอ้งได ้และไม่สามารถที่จะเอาผิดกับผู ้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีใน ขณะท่ี
ออนไลนไ์ด้ทนัที สิ่งเหล่านีจ้ึงสง่ผลใหก้ารกระท าในลกัษณะของการรงัแกกนัในพืน้ท่ีไซเบอรก์ระจายตวั
เพิ่มมากขึน้ในกลุ่มวยัรุน่ ท าใหพื้น้ท่ีไซเบอรจ์ึงกลายเป็นช่องทางในดถูกูซึ่งกนัและกนั แลกเปล่ียนความ
คดิเห็นทางเพศ โจมตีความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยไม่ตอ้งระวงัในการแสดงพฤติกรรมตา่งๆ มากเท่ากบัโลก
ของความเป็นจรงิ (Berson et al., 2002; Justin  W. Patchin & Hinduja, 2006) 

2.2 ความหมายของพฤตกิรรมการรังแก 
Olweus, Limber, and Mihalic (1999) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมการรังแก 

(Bullying) ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีมีเจตนาท ารา้ยผูอ่ื้นซ า้แลว้ซ า้อีก โดยผูท่ี้ถกูกระท าจะอ่อนแอกว่า
และไม่สามารถโตต้อบกลบัไดโ้ดยโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล กระท าโดยซึ่งหน้า (face to face) 
หรือ พฤตกิรรมการรงัแกทางออ้ม เชน่ การปลอ่ยขา่วลือ เป็นตน้ 

Smith และคณะ (2002) ไดใ้หค้วามหมายพฤติกรรมการรงัแกว่า เป็นพฤตกิรรมกา้วรา้ว
ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเกิดความไม่พอใจหรือเจ็บปวดทางรา่งกายหรือจิตใจ โดยวิธีการแสดงออกท่ีรุนแรงทัง้ทาง
กายหรือทางวาจา หรือทางสังคม ระดบัความรุนแรงจะแตกต่างออกไปตามเจตนาและขึน้อยู่กับความ
เขา้ใจของวยัรุน่เก่ียวกบัพฤตกิรรมการรงัแก 

ยูนิเซฟ (2559) พฤติกรรมการรงัแก หมายถึง การกลั่นแกลง้รงัแก อาจเป็นเรื่องท่ีบางคน
มองว่าเป็นธรรมชาติของเด็กเม่ือมาอยู่รวมกนั ท าใหม้องขา้มว่าเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง  รวมถึง
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ตวัเด็กท่ีเป็นผูร้งัแก ท่ีมองว่าการใชอ้  านาจท่ีตนมีอยู่ ไม่ว่าจะมาจากการมีพวกมาก การเป็นท่ีรกัของครู 
การมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดี หรือแหลง่อ านาจอ่ืนๆ ในการรังแกผู้ทีดอ้ยกว่าตนนัน้เป็นเรื่องธรรมดา
แตส่  าหรบัเด็กท่ีโดนกลั่นแกลง้รงัแกโดยเพ่ือนนกัเรียน อาจส่งผลรา้ยแรงต่อจิตใจ สุขภาพ และการเรียน
ของเด็ก นอกจากนัน้ ในปัจจุบนัการกลั่นแกลง้บางส่วนท ากนัจนเป็นประเพณี เช่น การรบันอ้ง และ
การกลั่นแกลง้ไมเ่พียงแตเ่กิดขึน้ภายในรัว้โรงเรียน แตย่งัตอ่เน่ืองไปอยูบ่นพืน้ท่ีไซเบอรด์ว้ย 

สรุปไดว้่าพฤตกิรรมการรงัแกเป็นสว่นหนึ่งของพฤตกิรรมกา้วรา้ว ซึ่งส่งผลกระทบใหผู้ท่ี้ถกู
กระท าหรือเหย่ือรูส้กึไมพ่อใจ หรืออาจจะเจ็บปวดทางกายทางจิตใจ โดยพฤติกรรมรงัแกเป็นการแสดง
ทางกายหรือทางวาจาท่ีระดบัความรุนแรงตา่งกนั 

2.3 ความหมายของพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(Cyberbullying) เป็นพฤติกรรมการรงัแกอีกรูปแบบ

หนึ่งของวยัรุน่ในปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบแตกตา่งไปจากเดิม ซึ่งวยัรุน่ไดน้  าเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการ
แสดงพฤติกรรมรงัแกตอ่กนัไดอ้ย่างอิสระไดต้ลอดเวลาโดยผ่านทางคอมพิวเตอรห์รือโทรศพัทมื์อถือ โดย
พฤติกรรมการรงัแกท่ีกระท าผ่านเครื่องมือส่ือสารท่ีทนัสมยั รวดเร็ว และยงัสามารถกระท าไดต้ลอดเวลา 
โดยมีเจตนาท่ีจะน าไปสู่ความตึงเครียดทางอารมณ์ ท าให้เกิดความทุกข ์ทั้งท่ีส่งผลต่อร่างกายและ
ความรูส้ึกของผูอ่ื้น (ณัฐรชัต ์สาเมาะ et al., 2557) การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอร ์มีการใหน้ิยามความหมายแตกต่างกัน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั เช่น การใหน้ิยามตาม
ลักษณะของผู้กระท า และ ผู้ถูกกระท า (Cyber-bullies and cyber-victims) หรือ ทัศนคติของผู้วิจัย 
(Slonje, Smith, & Frisén, 2013) 

Slonje et al. (2013) กล่าวถึงพฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้น ท่ีไซเบอร์ว่าเป็น
พฤติกรรมการรงัแกอีกรูปแบบหนึ่ง กระท าข่มเหงบคุคลอ่ืนผ่านระบบการใชข้อ้มลูและการส่ือสาร
ดว้ยเทคโนโลยี ( Imformation and communication technologies; ICTs)  ซึ ่งผู ก้ระท าใช้
ความเป็นนิรนาม ท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดความไม่สมดลุในอ านาจ สามารถท ารา้ยบคุคลอ่ืนได ้ซึ่งพิจารณา
จากบทบาทเป็ นผู้ รังแก  (Cyberaggression) หรื อจากการตกเป็ น เห ย่ื อหรื อผู้ ถู กกระท า 
(Cybervitimization) 

Tokunaga (2010) พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์หมายถึง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือ ดิจิตอลมีเดีย โดยบุคคลหรือกลุ่ม ใชก้ารสื่อสารซ า้ๆ  
ดว้ยเจตนารา้ย หรือ ตัง้ใจสง่ขอ้ความท่ีสรา้งความรูส้กึเจ็บปวด หรือ ไมส่ขุสบายใจตอ่บคุคลอ่ืน 

Grigg (2010) พฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์หมายถึง การกระท าท่ี
แสดงออกโดยไมไ่ดพ้ิจารณาไตรต่รอง  
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L. M. Garaigordobil and Valderrey (2016) ใหค้วามหมายพฤติกรรมการรงัแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอรว์่า เป็นการรงัแกบุคคลอ่ืนโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล การส่งข้อความ
เกมออนไลน ์เว็บไซต ์บล็อกโดยแสดงออกดว้ยความก้าวรา้วและมีเจตนาท่ีจะท ารา้ยผู ้อื่น
กระท าซ า้ๆ ซึ่งสัมพันธก์ับความไม่สมดุลใน-อ านาจในพืน้ท่ีไซเบอร ์เช่น ผูถู้กกระท าไม่สามารถ
หลบหนีไดจ้ากการถกูขม่ขูด่ว้ยขอ้ความซ า้ๆ 

ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2557) พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
หมายถึง เป็นการกลั่นแกลง้กนัอย่างรุนแรงในโลกไซเบอร ์โดยมีเจตนาตอ้งการแกลง้ใหบ้คุคลอ่ืน
อบัอาย เสียหนา้ เสียช่ือเสียง เสียเพ่ือน ไมไ่ดร้บัการยอมรบั และการกีดกนัออกจากกลุม่ 

สรุปความหมายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดว้่า เป็นการกลั่นแกลง้ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอรเ์น็ต โดยการนินทา หรือ ด ่าทอผู ้อื่นผ่านมือถือ ห ้องสนทนา หรือ
เว็บไซต ์การส่งข้อความก่อกวนผู้อ่ืนผ่านมือถือ อีเมล ์หรือเว็บไซตซ์  า้ ๆ การน าข้อมูลท่ีท  าให้
ผูอ่ื้นเส่ือมเสียไป เผยแพรท่างมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต การน าขอ้มลูสว่นตวัหรือขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของ
ผู้อ่ืนไปส่งต่อทางมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต การแอบอ้างช่ือของผู้อ่ืน ไปให้รา้ย ด่าทอทางมือถือ หรือ
อินเทอรเ์น็ต การลอ้เลียน ข่มขู่ หรือคกุคามผูอื้่นผ่านอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์การลบ หรือบล็อก
ผูอื้ ่นออกจากกลุ่ม สร้างข่าวลือ หรือให้เกิดกระแสการต่อต้านผู้นั้นผ่านมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต 
พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

ความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการรงัแกกนัแบบดัง้เดิม กบัพฤติกรรมการรงัแกกนั
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ ์& และพิมผกา ธานินพงศ ,์ 2558) คือ การรบัรูว้่าใครอยู่ใน
บทบาทผูร้งัแก ความถ่ีในการถกูรงัแก ความคงอยู่ของพฤติกรรมการรงัแก ซึ่งการรงัแกแบบดัง้เดิม  
(Face to face หรือ Tradition bullying) หมายถึง รูปแบบการกระท าหรือลักษณะของการแสดงออกท่ี
ตอ้งการให้ผู้ถูกกระท าหรือเหย่ือ และบุคคลรอบข้างของเหย่ือไดเ้ห็นหรือไดร้บัรูว้่าใครเป็นผู้กระท า 
กระท าดว้ยวิธีการใด ผลของการกระท าเป็นอย่างไร และมีผูท่ี้รบัรูเ้ฉพาะบคุคลท่ีอยู่ในเหตกุารณน์ัน้และ
เห็นเหตกุารณใ์นชว่งเวลาดงักลา่วเทา่นัน้ แตก่ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เป็นการกระท าท่ีเหย่ือหรือบคุคล
รอบขา้งของเหย่ือไม่สามารถรบัรูไ้ดว้่าใคร-เป็นผูก้ระท า เป็นการกระท าบนพืน้ท่ีท่ีมีผูร้บัชมจ านวนมาก
และแพรก่ระจายไปทั่วโลก และสามารถดเูหตกุารณน์ัน้ซ  า้ๆไดต้ลอดจนกวา่จะมีการลบขอ้มลู 

จากการศึกษาของ ณัฐรชัต ์สาเมาะ et al. (2557) ศึกษาเก่ียวกับการรบัรูข้องเยาวชนต่อ
การรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์ในแง่ของนิยามความหมาย รูปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจดัการกับ
ปัญหาการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์อีกทัง้เพ่ือวิเคราะหถ์ึงบริบททางสงัคมวฒันธรรมท่ีส่งผลตอ่การรบัรู ้
ของเยาวชนตอ่การรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลกับ



  26 

กลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง 
โดยการสนทนากลุ่มๆ ละ 4-6 คน จานวน 3 กลุ่ม และสมัภาษณเ์ชิงลึกจานวน 6 คน รวมทัง้สิน้ 22 คน
ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนใหค้วามหมายต่อการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรว์่าหมายถึงการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
หรืออินเทอรเ์น็ตในการท ารา้ยกัน ซึ่งการรงัแกในพืน้ที่ไซเบอรจ์ะมีมิติที่ส  าคญัคือจะตอ้งสรา้ง  
ความเสียหาย และสรา้งความร าคาญต่อผูถู้กกระท า ซึ่งการท่ีเยาวชนจะถือว่าเป็นการรงัแกหรือไม่นัน้
ขึน้อยู่กบัเจตนาของผูก้ระท า และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูก้ระท ากบัผูถ้กูกระท าดว้ย รูปแบบของการรงัแก
ท่ีรบัรูป้ระกอบดว้ย การโจมตีหรือด่าทอผูอ่ื้นผ่านโทรศพัทมื์อถือและอินเทอรเ์น็ต การคุกคามทางเพศ
ออนไลน ์การสวมรอยหรือแอบอา้งตวัตนของผูอ่ื้น การแบล็คเมลก์ัน การหลอกลวงในพืน้ท่ีออนไลน ์
รวมไปถึงการสรา้งกลุม่ขึน้มาเพ่ือโจมตีบคุคลอ่ืน สว่นสาเหตขุองการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรน์ัน้ เยาวชนรบัรู ้
ว่าเกิดจากความเป็นนิรนามของพืน้ท่ี ไซเบอรแ์ละเป็นผลท่ีตอ่เน่ืองมาจากความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี
จรงิ ผลกระทบจากการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรก็์จะสง่ผลกระทบทัง้ในระดบับคุคล และระดบัปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคม ในแง่ของการจดัการปัญหาดงักล่าวเยาวชนมีการรบัรูว้่า จะจดัการปัญหานีด้ว้ยตนเอง หรืออาจมี
การปรึกษาเพ่ือนๆบา้ง แต่จะไม่ปรึกษาผู้ปกครอง ซึ่งบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการรบัรู ้
ประกอบดว้ย กลุม่เพ่ือน การเขา้ถึงส่ือออนไลน ์และประสบการณเ์ก่ียวกบัความรุนแรงในอดีต ซึ่งประเด็น 
ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือปัญหาเก่ียวกับการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรถ์ูกมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสายตาของ
เยาวชน ดงันัน้หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มามีบทบาทในการประชาสมัพนัธ ์หรือสรา้งส่ือรณรงคเ์พ่ือให้
เยาวชนเห็นว่า การรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรถื์อเป็นปัญหาของสงัคมท่ีควรช่วยกันลดใหเ้หลือนอ้ยลง ก่อนท่ี
ปัญหานีจ้ะลกุลามอยา่งกวา้งขวางในสงัคมไทย  

2.4 ลักษณะและประเภทของพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
ลกัษณะพฤติกรรมการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ในปัจจบุนัวยัรุน่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีส่ือต่าง  ๆ

ในพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด ้โดยใช้โทรศัพทม์ือถือในรูปแบบสมารท์โฟน ท่ีสามารถท าไดห้ลายๆ อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต การหาเพื่อนผ่านโปรแกรมประยุกตต์่างๆ 
บนสมารท์-โฟน การเล่นเกม การพูดคุยกันผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ การถ่ายรูปและคลิป
วิดีโอ รวมไปถึงการเผยแพรรู่ปภาพและวิดีโอไดอ้ย่างไรขี้ดจ ากดัผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ในกลุ่มวยัรุน่ท่ีศกึษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดรับส่ือใหม่ประเภทไลน์และเฟสบุ๊คผ่านสมารท์โฟน
(Smartphone)  มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงการมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้ส่ือใหม่พบว่านักเรียนใช้
สมารท์โฟน (Smartphone) อินเทอรเ์น็ต และเฟสบุ๊ค ติดต่อกันโดยเฉล่ียเกือบชั่วโมงครึ่งและใชต้่อเน่ือง
โดยไม่ท าอย่างอ่ืนนานสุดถึงเกือบสองชั่ วโมง (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2560; บุหงา ชัยสุวรรณ, และ 
พรพรรณ ประจกัษเ์นตร, 2561) 
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จากกระแสบริโภคนิยมของสังคมยุคโลกาภิ วัตน์ใน ปัจจุบัน  ส่ งผลให้
โทรศพัทมื์อถือและส่ือออนไลนถ์ูกพฒันาใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีมีความน่าสนใจ เขา้ถึงไดง้่ายและมากขึน้
โทรศัพทมื์อถือในฐานะส่ือออนไลน์ประเภทหนึ่ง จึงกลายเป็นเครื่องมือให้วัยรุ่น ไดส้ร้างและ
แสดงอตัลกัษณ ์ตวัตน ตลอดจนการพฒันาความสมัพันธท์างเพศ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือและส่ือ
ออนไลนต์่างๆ ในรอบสิบปีท่ีผ่านมาจึงเปล่ียนแปลงปฏิสัมพนัธท์างสงัคมของวยัรุน่ รูปแบบการ
เรียนรู ้รูปแบบทางเลือกความบนัเทิง โดยเฉพาะการเกิดเครือขา่ยทางสงัคมและการด ารงเครือขา่ย
ทางสังคมผ่านการใชอี้เมล ์เว็บไซต ์การส่ง-ขอ้ความ เว็บแคม และผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ บน
สมารท์โฟน (ณัฐรชัต ์สาเมาะ et al., 2557; พิมพวัลย ์บุญมงคล, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, และ 
วชิรา จันทรท์อง, 2551) ลักษณะการใช้อินเทอรเ์น็ตของวัยรุ่นในปัจจุบัน มีแนวโน้มหลีกเล่ียง
ความสมัพนัธก์บัคนในครอบครวั เพราะใหค้วามสนใจกบับคุคลอ่ืนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีไซเบอร ์ท าใหเ้กิด
ช่องว่างระหว่างคนในครอบครวั ความรกัความผูกพันลดนอ้ยลง (นุชรี รตันข์วญัค า, 2550) และ
ทัศนคติของวัยรุ่นต่อความรุนแรงการกลั่นแกลง้ออนไลนใ์นประเทศไทย เห็นว่าการกลั่นแกล้ง
ออนไลนเ์ป็นเรื่องสนุกเป็นพฤติกรรม-ปกติ โดยรูปแบบของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท่ี์พบมาก
ท่ีสดุคือ การดา่ทอกนัดว้ยขอ้ความหยาบคาย และยงัพบกรณีการตดัตอ่ภาพ สรา้งขอ้มลูเท็จ รวม
ไปถึงการตัง้กลุ่มออนไลนกี์ดกันเพ่ือนออกจากกลุ่ม โดยมักเกิดในเด็กช่วงวัย 13-16 ปี ขณะท่ี
ชอ่งทางโซเชียลมีเดียท่ีใชม้ากท่ีสดุ ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค (วิมลทิพย ์มสุิกพนัธ ์และคนอ่ืนๆ, 2552) 

การรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เป็นความรุนแรงท่ีไม่ทราบว่าใครเป็นผูก้ระท าซึ่ง
สามารถแสดงพฤติกกรรมความรุนแรงกับใคร ท่ีไหน หรือเม่ือไรก็ไดโ้ยไม่ตอ้งเผชิญหน้า และ
ผูก้ระท าก็สามารถจะตอกย า้ความรุนแรงไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง โดยเหย่ือท่ีเคยถกูกระท า ก็มีโอกาสอาจ
กลบัมาเป็นผูก้ระท าความรุนแรงเองเพ่ือแกแ้คน้ เป็นวงจรความรุนแรงท่ีเปล่ียนสถานะไดต้ลอด 
ดว้ยเห็นว่าเป็นพฤติกรรมปกติท่ีสามารถท าได ้ซึ่งผลกระทบก็คือความรุนแรงและบาดแผล
ที่เกาะกินในจิตใจของผู ้ที ่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะในกลุ่มว ัย รุ ่น  จากการส ารวจเด็กใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีเด็กและวยัรุ่นถึง 48% ท่ีอยู่ในวงจรการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอรโ์ดยอาจเป็นทัง้ผูก้ระท า เหย่ือ และผูเ้ฝา้ดหูรือส่งต่อขอ้มลูไปยงักลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่
ในชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยเวลาท่ีใชใ้นการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์คือ ช่วง 6 โมงเย็น – 3 ทุ่ม 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเด็กและวัยรุ่นท าการบา้นและใช้อินเทอรเ์น็ต การรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์  
(Cyber bullying) หรือการกลั่นแกลง้กนัทางส่ืออิเล็กทรอนิกสก์ าลงักลายเป็นปัญหาท่ีพบบอ่ยใน
เดก็และวยัรุน่ ซึ่งมีหลายทฤษฎีอธิบายวา่การเพิ่มขึน้ของการประทษุรา้ยออนไลนส์ว่นหนึ่งเกิดจาก
เด็กและวยัรุน่ท่ีมีลกัษณะชอบแกลง้ผูอ่ื้นอยูแ่ลว้ แคเ่ปล่ียนวิธีการมาใชอิ้นเทอรเ์น็ตแทนการแกลง้
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โดยตรงท่ีโรงเรียนเน่ืองจากปลอดภยัจากสายตาของผูใ้หญ่มากกว่า (วฒันาวดี ศรีวฒันพงศ์ และ 
พิมผกา ธานินพงศ,์ 2558) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าลกัษณะพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุ่น
นัน้ เป็นลกัษณะของการข่มขู่และการล่วงละเมิดผูอ่ื้น โดยพฤติกรรมต่างๆ จะเกิดขึน้ผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอร ์โดยใชร้ะบบอินเทอรเ์น็ตและโปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลนต์่างๆ ท่ีไดร้บัความนิยม
และพฤติกรรมดงักล่าวจะส่งผลกระทบดา้นลบตอ่บคุคลท่ีถูกกระท า ทัง้ดา้นการนินทาหรือด่าทอ
ตอ่ว่าผูอ่ื้น ดา้นการหมิ่นประมาทผูอ่ื้น ดา้นการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้น ดา้นการน าความลบัท่ีเป็นขอ้มูล
ส่วนตวัของผูอ่ื้นไปเผยแพร่หรือส่งต่อ และดา้นการลบหรือบล็อกผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม (ฤทัยชนนี 
สิทธิชยั, 2560)  

ประเภทของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์นักวิชาการไดมี้การกล่าวถึง
ประเภท รูปแบบ วิธีการของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์วห้ลากหลายตามจุดประสงค์
ของการศกึษา  

Willard (2006) อธิบายประเภทพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ไว ้7 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) การใชภ้าษาท่ีรุนแรงหยาบคาย (flaming) 2) การข่มขู่ คกุคาม ก่อกวนทางออนไลนผ์ูอ่ื้น
ซ า้ๆ หลายครัง้ (online harassment) 3) การคกุคามข่มขู่อย่างจริงจงั และรุนแรงว่าจะท าใหผู้อ่ื้น
เสียช่ือเสียง (cyberstalking) 4) การเผยแพรข่อ้มลูเท็จท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเสียหาย อบัอาย หรือ
กลายเป็นตัวตลก (denigration) 5) การปลอมแปลงตัวตน (masquerade) 6) การน าข้อมูล
ส่วนตวั หรือความลบัของผูอ่ื้นไปเผยแพร ่(outing) 7) การลบ บล็อก หรือกีดกนัผูอ่ื้นออกจากกลุ่ม
โดยสรา้งความเกลียดชงั อคตผิา่นขอ้ความ หรือกิจกรรมกลุม่ออนไลน ์(exclusion) 

ฤทยัชนนี สิทธิชยั และ ธันยากร ตดุเกือ้ (2558) พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่รูจ้กัและ
เขา้ใจพฤติกรรมการรงัแกบนโลกไซเบอรใ์นระดบัดีมาก ทัง้การประสบกบัตนเองและเห็นบคุคลอ่ืน
ปฏิบตัิจนเป็นเรื่องปกติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้น 2) การหมิ่น
ประมาทผูอ่ื้น 3) การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบ 4) การน าความลบัท่ีเป็นขอ้มลูส่วนตวัหรือขอ้มูล
ของผูอ่ื้นไปเปิดเผย และ 5) การลบหรือบล็อกผูอ่ื้นบนโลกไซเบอร ์จากการสมัภาษณเ์ยาวชนใน
พืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีพฤตกิรรมการรงัแกบนโลกไซเบอร ์

Yun-yin Huang and Chou (2010) แบ่งประเภทพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรต์ามบทบาทออกเป็น 3 กลุม่ คือ ผูร้งัแก ผูถ้กูรงัแกหรือเหย่ือ และผูส้งัเกตการณ ์

1) ผูร้งัแก (Cyber-bully) หมายถึง ผูท่ี้รงัแกบุคคลอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีไซเบอร ์เช่น 
การนินทา หรือ ด่าทอผูอ่ื้นผ่านมือถือ หอ้งสนทนา หรือเว็บไซต ์การส่งขอ้ความก่อกวนผูอ่ื้นผ่าน
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มือถือ อีเมล์ หรือเว็บไซตซ์  า้ๆ การน าข้อมูลท่ีท าให้ผู้อ่ืนเส่ือมเสียไป เผยแพร่ทางมือถือ หรือ
อินเทอรเ์น็ต การน าข้อมูล ส่วนตัวหรือข้อมูลท่ีเป็นความลับของผู้อ่ืนไปส่งต่อทาง มือถือ หรือ
อินเทอรเ์น็ต การแอบอา้งช่ือของผูอ่ื้น ไปใหร้า้ย ด่าทอทางมือถือ หรืออินเทอรเ์น็ต การลอ้เลียน 
ข่มขู่ หรือคกุคามผูอ่ื้นผ่านอปุกรณ ์อิเล็กทรอนิกส ์การลบ หรือบล็อกผูอ่ื้นออกจากกลุ่ม สรา้งข่าว
ลือ หรือใหเ้กิดกระแสการตอ่ตา้นบคุคลอ่ืนในพืน้ทีไซเบอร ์

2) ผู้ถูกรงัแก (Cyber-victim) หมายถึง ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการกระท า
ของบคุคลอ่ืนท่ีแสดงพฤตกิรรมรงัแกตนเองผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

3) ผูส้งัเกตการณ ์(Cyber-observer) หมายถึง ผูท่ี้เห็นเหตกุารณก์ลั่นแกลง้
กันผ่านพืน้ท่ีไซเบอรร์ะหว่างผู้รงัแกและผู้ถูกรงัแก แต่เพิกเฉย โดยไม่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ขดัขวาง หรือ กระจายเรื่องราวตอ่พืน้ท่ีไซเบอร ์ 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัท าการศึกษาพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่
ในกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มผูร้งัแก เพ่ือหาปัจจยัท่ีสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์อง
วยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร จะไดน้  าผลวิจัยท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการสรา้งภูมิคุม้กัน  หรือช่วย
เป็นการปอ้งกนัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในโรงเรียนได ้

2.5 สาเหตุและแรงจูงใจพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรอ์าจเริ่มตน้ดว้ยการกลั่นแกลง้ท่ีแสดงออกถึงความ

สนุกสนาน หรือเพ่ือใหเ้ห็นว่าตนมีอ านาจเหนือกว่าผูท่ี้อ่อนแอ อาจเริ่มตน้ท่ีโรงเรียน หรือเกิดจากความ
สนุกสนานขาดสติพิจารณาของวัยรุ่น (Justin  W. Patchin & Hinduja, 2006; Selkie, Fales, & Moreno, 
2016) และแรงจูงใจท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ท่ีพบบ่อยมากท่ีสุดคือ
ความโกรธ และยงัพบสาเหตจุากแรงจงูใจภายใน เชน่ การแกแ้คน้ ความเบื่อหนา่ย รูส้กึโดดเด่ียว พยายาม
สรา้งบุคลิกใหม่ และสาเหตุจากแรงจูงใจภายนอก เช่น การขาดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิด
ตามมา รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง (Gradinger, Strohmeier, Schiller, Stefanek, & 
Spiel, 2012; Larrañaga, Yubero, Ovejero, & Navarro, 2016; Varjas, Meyers, & Hunt, 2006) 

ฤทัยชนนี สิทธิชัย และ ธันยากร ตุดเกือ้ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการรงัแกบน
โลกไซเบอร ์สาเหตุการเกิดพฤติกรรมการรงัแกและลักษณะวิธีการจัดการของเยาวชนในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 คน เป็นผู้ถูกรังแกและรงัแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร ์
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยเทคนิคการบอกตอ่ (Snowball Technique) เป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ 
ใชแ้บบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง และสนทนากลุ่ม พบว่า มีสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากปัญหารอบๆ ตวั
เยาวชน 6 ดา้น  
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1) ปัญหาดา้นครอบครัว ที่เกิดจากรูปแบบการอบรมเลีย้งดู แบ่งเป็น
การเลีย้งแบบตามใจ แบบปล่อยปละละเลย และครอบครวัท่ีมีกฎระเบียบมาก ส่งผลดา้นลบกับ
วัยรุ่นและยังรวมถึงประเด็นเก่ียวกับความอบอุ่นในครอบครวัการแสดงความรุนแรงต่อหน้าท่ี
เกิดขึน้บอ่ยครัง้ และการใหค้  าปรกึษาหรือการอบรมจากพ่อแม่ ท าใหว้ยัรุน่เหล่านีย้งัรูส้ึกว่าตนเอง
ขาดส่วนนีไ้ป ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ปวริศน ์กิจสุขจิต (2559) เรื่อง ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดการรงัแกกันในโรงเรียน
มัธยมสตรี ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีเรียนรูข้องโรนัลด ์แอล เอเคอร ์พบว่า นักเรียน
มธัยมสตรีกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมัธยมศึกษาตอนปลาย เคยมี
ประสบการณ์รงัแกผูอ่ื้นหรือใชค้วามรุนแรง รอ้ยละ 20.5 ซึ่งสาเหตุมาจากการเคยพบเห็นความ
รุนแรงของคนในครอบครวั รอ้ยละ 9 และดงัการศึกษาของ นนัทนชั สงศิริ (2553) เรื่อง ลกัษณะ
ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล บริบทของครอบครวัและพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านโลกไซเบอร์
ของนกัเรียนมธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั ประสบการณก์ารไดร้บัความรุนแรงในครอบครวั มีความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการรงัแกกัน
ผา่นพืน้ท่ีไซเบอรอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2) ดา้นเกมและภาพยนตรท่ี์ชอบ เยาวชนช่ืนชอบในการเล่นเกมต่อสู ้รุนแรง 
เกมยิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของเกมออนไลนท่ี์สามารถพูดคยุกันไดโ้ดยใชเ้สียงและทัง้พิมพ์
โต้ตอบกันในเกม เพราะมองว่าสนุก เป็นการคลายเครียด ทั้งนี ้ส่วนใหญ่จะใช้งานผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงวยัรุน่กลุ่มดงักล่าวยงัช่ืนชอบภาพยนตร ์ประเภท Action ตอ่สูรุ้นแรง แนวรบรา
ฆ่าฟัน หนังตลก และหนังแนว Adventure ซึ่งมักจะชอบการใชค้วามรุนแรงและส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมที่ชอบไปรังแกคนอ่ืนบนโลกไซเบอร ์ เพราะจากทัศนคติของเยาวชนมองว่า เป็น
เรื่องท่ีสนุกและใครต่างก็ท าเป็นเรื่องปกติธรรมดา จึงไม่ไดรู้ส้ึกว่าการกระท าหรือการรังแก
บนโลกไซเบอรเ์ป็นเรื่องผิดปกติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fanti, Demetriou และ Hawa, (2012) 
ท าการศึกษาปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการรงัแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์ซึ่งพบว่าวัยรุ่นท่ีมี
ประสบการณ์การเล่นเกมท่ีรุนแรง รับชมส่ือต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุนแรง สัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการรงัแกผูอ่ื้นผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

3) ดา้นเทคโนโลยี วยัรุ่นทกุคนมีโทรศพัทมื์อถือแบบสมารโ์ฟน ท่ีสามารถใช้
ส่วนตัวและมีการต่อระบบอินเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลาทุกคน  พฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรส์ัมพนัธก์ับจ านวนชั่วโมงในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในระยะนาน ขาดการติดตามและควบคุม
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การใชอิ้นเตอรจ์ากผูป้กครอง และบอกรหสัผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ แก่เพ่ือน (Fanti et al., 2012; 
Mishna, Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012) 

4) ดา้นความภาคภูมิใจในตนเอง บอ่ยครัง้ท่ีวยัรุน่รูส้ึกวา่ตนเองดอ้ยกว่าผูอ่ื้น
ทัง้ในดา้นการเรียน ดา้นความคิด รวมถึงดา้นกีฬา ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมดา้นลบออกมาจาก
ตวัตนของวยัรุน่ บางครัง้ท  าใหว้ยัรุน่ตกเป็นเหย่ือการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์และ/หรือแสดงบทบาทผู้
รงัแก สาเหตุมาจากการท่ีมีปัญหาผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนกับการรบัรูค้วามสามารถตนเองใน
ระดบัต ่า (Hemphill, Tollit, Kotevski, & Heerde, 2014; Lereya, Samara, & Wolke, 2013)  

5) ดา้นความคบัขอ้งใจ ส่วนใหญ่เยาวชนมักมีความแปรปรวนทางดา้นอารมณ์
และความรูส้ึกไดง้่าย เช่น รูส้ึกโกรธและรูส้ึกร  าคาญใจ จากการถูกรบกวนในเวลาท างาน เม่ือมี
เสียงดงั หรือมีเพ่ือนมาแกลง้ลอ้หรือท าใหอ้าย โดนท ารา้ยจิตใจโดนกล่าวว่าแรงๆ ใส่ การท าลาย
ความไวใ้จ และรูส้ึกอึดอดัและตอ้งเก็บกดเม่ือเห็นพ่อแม่ทะเลาะกนั ซึ่งมีการโตต้อบดว้ยการแสดง
อาการท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมาโดยไม่สามารถควบคมุไดซ้ึ่งเป็นการระบายความรูส้ึกจากภายใน
ตวัตนของเยาวชนอีกทางหนึ่ง ผลงานวิจยัท่ีศึกษาปัจจยัเก่ียวขอ้งกับ ความโกรธ และการจดัการ
อารมณ ์พบว่าสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการรงัแกผ่าน-พืน้ท่ีไซเบอร ์(Kowalski et al., 2014; Lereya 
et al., 2013) 

6) ดา้นอิทธิพลความรุนแรงจากเพ่ือน ท่ีมีพฤติกรรมชอบใชค้วามรุนแรงต่อกัน 
ซึ่งในบางครัง้ถึงขัน้มีเรื่องชกต่อยกนัภายหลงั รา้ยไปกว่านัน้วยัรุน่ท่ีมีพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้นบนโลก
ไซเบอรเ์ลือกการคบเพ่ือนกลุม่เส่ียง ทัง้เพ่ือนท่ีสบูบหุรี่ อีกทัง้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสุม่เส่ียงในดา้น
ยาเสพติดอยู่บ่อยครัง้ซึ่งเยาวชนดังกล่าวจะเห็นเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องปกติธรรมดา และท าให้
วยัรุน่เกิดการเลียนแบบพฤตกิรรมจากการท่ีเคยไดพ้บเห็น จากการไดร้บัประสบการณค์วามรุนแรง 
และแรงสนบัทางลบจากกลุม่เพ่ือน (เกษตรชยั และหีม, 2557; ปวรศิน ์กิจสขุจิต, 2559) 

สรุปวา่จากปัจจยัเหล่านี ้สามารถแบง่ออกเป็นปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จะเห็นได้
ว่ายงัขาดการน าเสนอปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณต์ามแนวคิดปฏิสมัพนัธน์ิยม จากกลุ่มตวั
แปรสาเหตขุองพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ 

2.6 ผลกระทบของจากพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์
พฤติกรรมรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์่งผลกระทบต่อปัญหาดา้นการเรียน ภาวะสุขภาพกาย

และใจ เชน่ ภาวะซมึเศรา้ รวมถึงปัญหาทางพฤตกิรรมตา่ง ๆ  ทัง้ในกลุม่ผูร้งัแกผูอ่ื้น (bully) กลุม่ผูถ้กูรงัแก 
(victim) หรือแมแ้ตก่ลุ่มท่ีเป็นทัง้ผูร้งัแกผูอ่ื้นและผูถ้กูรงัแก (bully-victim) ส าหรบักลุ่มผูร้งัแกผูอ่ื้น (bully) 
ในกลุ่มนีจ้ะมีปัญหาดา้นจิตใจและพฤติกรรม โดยมีอาการวิตกกังวล มีภาวะซึมเศรา้ ปัญหา



  32 

สขุภาพจิต และมีความคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย จากการศกึษาระยะยาวพบว่าการท่ีเป็นผูร้งัแกผูอ่ื้นในช่วงเด็ก
และวัยรุ่นจะส่งผลให้มีพฤติกรรมเกเร พฤติกรรมรุนแรง และพฤติกรรมต่อต้านสังคมในวัยผู้ใหญ่
(Campbell et al., 2012; M.Kowalski & Limber, 2013; Justin W. Patchin & Hinduja, 2010) ปัญหาด้าน
สงัคมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นรูปแบบต่างๆ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายของผู้ถูกกระท าด้วย ซึ่งในประเทศแคนาดาและ
สหรฐัอเมริกา มีการบญัญัตกิฎหมายเฉพาะเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถ้กูกลั่นแกลง้รงัแกออนไลน ์(คณาธิป 
ทองรวีวงศ,์ 2558) ดงัการศึกษาของการศึกษาของ Cappadocia. C. M, Wendy. M. Craig., and Debra. 
Pepler. (2013) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,972 คน เป็นนกัเรียนระดบัชัน้เกรด 9 ชาวแคนาดา และการศกึษา
ของ Guadix และคณะ (2016) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 845 คน เป็นนกัเรียนชาวสเปน อาย ุ13–17 ปี พบว่า 
ระดบัความซมึเศรา้ และ สภาพทางจิตใจมีผลตอ่ระดบัการรงัแกกนัผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์ 

2.7 การวัดพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์ 
การวดัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับการประเมิน

พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์มีผู ้สรา้งแบบวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์  
ช่ือว่า Cyberbullying test จากการศึกษาของ M. Garaigordobil and Valderrey (2018) ในการสร้าง
เครื่องมือเป็นแบบวดัเพ่ือประเมินพฤติกรรมกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์โดยเนน้การวัดพฤติกรรม
ตามองคป์ระกอบออกเป็น 3 พฤตกิรรมบง่ชีต้ามบทบาท คือ ผู้ร ังแก ผู้ถูกรังแก และผู้สังเกตการณ์
จากพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์15 รูปแบบ รวมทัง้หมด 45 ขอ้ เป็นมาตรวดัการประเมิน 4 ระดบั 
ตัง้แต่ “ไม่เคยเลย” ถึง “เป็นประจ า” ท าการทดสอบเครื่องมือในกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-18 ปี จ  านวน 
3,026 คน แบบวดัตามบทบาทผูร้งัแกมีคา่ความเช่ือมั่น แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า เทา่กบั .91  

สรุปการวดัตวัแปรพฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(Cyberbullying behavior) 
เป็นแบบวดัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความถ่ีในการแสดงพฤตกิรรม ซึ่งในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยปรบัปรุงมาจาก
แบบวดัของ Garaigordobil. and Valderrey. (2016) โดยมาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั 
ไดแ้ก่ 6 คือ “ท าเป็นประจ า” จนถึง 1 คือ “ไม่เคยท าเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการ
รงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรม์ากกวา่ผูท่ี้มีคะแนนต ่ากวา่ 

3. ทฤษฎีและแนวคิดทีน่ ามาใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
การทบทวนเอกสารและงานวิจ ัยที่เก่ียวขอ้งทางจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณก์ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ว่าเป็นการรงัแกรูปแบบใหม่ของการข่มขู่ท่ีเกิดขึน้
ในยุคของการพ ัฒนาเทคโนโลยี การกลั่นแกลง้ผ่านพืน้ที่ไซเบอรค์ือพฤติกรรมที่น  าเสนอ
ความทา้ทายบางอย ่างโดยมีเป ้าหมาย (Goal-directedness) ซึ ่ง เป็นพฤติกรรมที ่เป็น
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อันตรายที่เก่ียวขอ้งอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์อาจถูกจัดประเภทเป็นการคุกคามหรือเป็นการ
ข่มขู่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับว่าอุปกรณด์งักล่าวตรงตามวัตถุประสงคข์องบุคคลท่ีจะกระท าหรือไม่ เป็น
ความไม่สมดุลอ านาจ (Imbalance of power) และเป็นอันตราย (Harm) การรงัแกกันผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอรเ์ป็นปรากฏการณท่ี์มีความซับซอ้นของอ านาจ วัยรุ่นปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นการ
คุกคาม ข่มขู่ แต่ความส าคญัของการกระท านัน้  กระทบจิตใจของผูถ้ ูกกระท า ที่ผ่านมา
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรไ์ดถ้ ูกอธิบายไวต้ามแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
จิตวิทยาท่ีเป็นปัจจัยเก่ียวขอ้งกับส่ือบุคคล สถานการณ ์อ านาจในครอบครวัท่ีส่งผลต่อความ
รุนแรง (Grigg, 2010; Volk, V.Dane, & Marini, 2014; Wright, 2015) ส าหรบัผูว้ิจ ัยสรุปไว้
ตามท่ีอา้งถึงทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม (Social cognitive learning theory) ดงันี ้

3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
ตามทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม (Social cognitive learning theory) เป็นกลุ่ม

ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมท่ีเนน้การมีปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกันและกันระหว่าง 3 องคป์ระกอบ คือ พฤติกรรม 
องคป์ระกอบบคุคล และองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยส์่วนหนึ่ง
เกิดจากการเรียนรูท่ี้เกิดจากประสบการณ์ตนเอง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสังเกตโดยผ่านตวัแบบ 
ดงันัน้พฤติกรรมความรุนแรงมีท่ีมาจากกระบวนการเรียนรู ้การขดัเกลาของสงัคม (Socialization) เช่ือว่า
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้เพราะตวับคุคลและสิ่งแวดลอ้มมีปฏิสมัพนัธก์นัอย่างซบัซอ้น การเรียนรูข้องบคุคลจึง
เกิดขึน้เพราะไดร้บัอิทธิพลจากตวับคุคลและสิ่งแวดลอ้มท่ีมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั (Bandura, 1986) เช่น 
เด็กท่ีมีประสบการณ์ความรุนแรงท่ีบา้น ทัง้การมีประสบการณ์โดยตรงจากการถูกทารุณ หรือการเห็น
ความรุนแรงจากพ่อแม่ มกัมีแนวโนม้ของการเป็นผูก้ระท าความรุนแรงหรือตกเป็นเหย่ือของความรุนแรง
จากบคุคลอ่ืนเม่ือโตขึน้ เหตเุพราะครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีซึ่งบคุคลเรียนรูก้ารแสดงบทบาทของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างหญิงชายและบทบาทของพ่อแม่ลูก ความเป็นจริงทางสงัคม การเรียนรู ้การสรา้ง
แบบแผนในจิตใจ ความสามารถ การมุ่งเนน้, ความสนใจ การมีส่วนรว่ม ความสามารถในการหาขอ้สรุป 
โครงสรา้งทางสงัคม ประสบการณอ่ื์นๆ วิกฤติการณต์่างๆ รวมทัง้ในหลายกรณีก็เป็นแหล่งบ่มเพาะ
การยอมรบัความรุนแรง หรือการมีแนวคิดใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาทฤษฎีนีใ้หแ้นวคิดเก่ียวกับ
การเรียนรูแ้ละประสบการณค์วามรุนแรงในครอบครวัเป็นเครื่องบม่เพาะความรุนแรงระดบัหนึ่ง (ณฐัรชัต ์
สาเมาะ et al., 2557)  ซึ่งแนวคิดนีส้ะท้อนให้เห็นปัจจัยภายในและภายนอก ท่ีอาจส่งผลให้วัยรุ่นเกิด
พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

3.2 ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิ์ยม 
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 

(Interactionism model) เป็นประเภทหนึ่งของทฤษฎีท่ีสามารถใชเ้ป็นกรอบความคิดพืน้ฐานในการวิจัย 
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ซึ่งก าลงัไดร้บัความนิยมในสากลและในประเทศไทยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร ์เน่ืองจากรูปแบบทฤษฎี
นีช้่วยท าให้นักวิจัยมีมุมมองเก่ียวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลในหลายดา้น ทั้งสาเหตุ
ทางดา้นจิตใจของบุคคล สาเหตุทางดา้นสถานการณ์ และสาเหตุท่ีเป็นอิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของจิตใจและสถานการณ์ของผูก้ระท า รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธน์ิยมจึงเป็นกรอบ
ความคิดทฤษฎีท่ีเปิดกว้างให้นักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ไดเ้ข้ามาร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของบุคคลให้
ละเอียดลึกซึง้มากยิ่งขึน้ โดยมีการบูรณาการระหว่างนกัวิชาการทางจิตวิทยาท่ีมีความรูเ้ก่ียวกบัสาเหตุ
ทางจิตใจของพฤตกิรรมของบคุคล (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2541; ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550, 2551) 

แนวทางการศกึษาปัจจยัเชิงเหตขุองพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาสาเหตขุอง
พฤติกรรมของมนุษย ์เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถเขา้ใจถึงการเกิดของพฤติกรรมหรือการแสดงออกของ
มนุษย ์ท่ีจะน าไปสู่การท านายและควบคมุพฤติกรรมท่ีไม่น่าปรารถนาหรือเสริมสรา้งพฤติกรรมท่ี
น่าปรารถนาต่างๆ การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล อาจแบ่งไดเ้ป็น  4 แนวทางหลัก 
ไดแ้ก่  

1) การศึกษาสาเหตุดา้นชีวพันธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม (Biological 
approach) เช่ือว่า ความสามารถของบุคคล ซึ่งรวมทัง้ความรูส้ึกนึกคิดและการกระท าของบคุคล 
มีมาแต่ก าเนิด นอกจากนี ้พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลมาจากยีนและระบบการท างานของ
รา่งกายของบคุคล 

2) การศึกษาสาเหตุด้านบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
(Personality approach หรือ Trait approach) บุคลิกภาพและจิตใจด้านอ่ืนๆ ของบุคคลมี
อิทธิพลสูงสุดต่อการแสดงพฤติกรรม และความส าคญัเก่ียวกับแนวทางการศึกษาจิตใจในฐานะ
สาเหตขุองพฤติกรรม มีการศกึษาตอ่เก่ียวกบัลกัษณะทางจิตใจ เช่น บคุลิกภาพ แรงจงูใจ ทศันคต ิ
สตปัิญญา จิตลกัษณะ ความฉลาดทางอารมณ ์เป็นตน้  

3) การศึกษาสาเหตุดา้นสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม (Behavioral 
approach) เป็นการศึกษาสาเหตขุองพฤติกรรมของบุคคลท่ีเนน้เก่ียวกับสาเหตท่ีุอยู่ภายนอกตวั
บคุคล (Situation หรือ Environment) ซึ่งบคุลิภาพของบคุคลมกัจะแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์
ท่ีบุคคลเผชิญอยู่ จึงเห็นว่าสถานการณ์น่าจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลดว้ย 
นอกจากนีพ้ฤตกิรรมของบคุคลเกิดจากการเรียนรู ้การสอน หรือการฝึกฝน เป็นส าคญั 

4) การศึกษาบูรณาการของสาเหตุหลายด้านท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
(Interaction approach) การศกึษาสถานการณใ์นฐานะสาเหตขุองพฤติกรรม จะเห็นว่าพฤติกรรม
ของบคุคลอาจมีสาเหตมุาจากทัง้ทางดา้นจิตใจและดา้นสถานการณ์รอบตวับคุคลผสมผสานกัน 



  35 

ตลอดจนเกิดจากอิทธิพลรว่มกนัระหว่างจิตใจของบคุคลกบัสถานการณแ์วดลอ้มท่ีบคุคลเผชิญใน
ปัจจบุนั 

สรุปว่าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม สะทอ้นใหเ้ห็นว่าปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัยลักษณะ
สถานการณ์ และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการรังแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอรใ์นวยัรุน่ 

 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธน์ิยม (Interactionism model) 

ท่ีมา: ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน, 2541 อา้งอิงจาก Magnusson & Endler, 1977 

4. ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอรใ์นวัยรุ่น 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ รวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การเล่นเกมออนไลน ์การสนทนาออนไลน ์และการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศพบว่ามีการศึกษาวิจ ัยหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรต่างๆ กับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ผู ้วิจ ัยจึงน าตัวแปรท่ีเก่ียวข้องและส่งผล
กับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรซ์ึ่งผลการวิจัยน าเสนอไวว้่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพิจารณาตามกรอบแนวคิดตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม โดย
แบ่งกลุ่มตวัแปร ดงันี ้  
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1) ปัจจยัดา้นจิต คือ การควบคมุอารมณ ์และ การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 
2) ปัจจยัดา้นสถานการณ ์คือ สมัพนัธภาพกบัครอบครวั อิทธิพลจากเพ่ือน ครอบครวั ส่ือ  
3) ปัจจยัดา้นจิตสถานการณ ์คือ การรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ภูมิคุม้กัน

ทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์เช่น การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กันทางจิตในการใช้
อินเทอรเ์น็ต (ตารางท่ี 1) 
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4.1 ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดมิและพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
ปัจจยัดา้นจิต คือ สาเหตดุา้นจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งของพฤติกรรม มีการศึกษาต่ออย่างลึกซึง้

และกวา้งขวางเก่ียวกับลักษณะทางจิตใจ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ สติปัญญา จิตลักษณะ 
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น บุคลิกภาพและจิตใจดา้นอ่ืนๆ ของบุคคลมีอิทธิพลสูงสุด
ต่อการแสดงพฤติกรรมของเขา หรือ อีกนยัหนึ่งคือ “ใจเป็นนาย กายเป็นบา่ว” โดยนกัวิชาการท่ีมีอิทธิพล
ในกลุ่มนี ้คือ Gordon W. Allport ปี 1966 (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) มีหลักฐานจากการประมวล
เอกสารว่า การควบคมุอารมณแ์ละการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในดา้นการเรียนมีความสมัพนัธต์่อ
พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

4.1.1 การควบคุมอารมณ ์
การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) คือ ความสามารถในการรับรู ้

อารมณ์ความรูส้ึกของตนเองและผู้อ่ืน มีการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกกาลเทศะ
มีการให้ก าลังใจตนเองในการเผชิญอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ การรูจ้ักขจัดความเครียด  
และสามารถควบคมุอารมณไ์ด ้(ฉฐัวีณ ์สิทธ์ิศริอรรถ, 2552) 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์  
กรมสุขภาพจิต (2560) ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์

ว่าเป็นความสามารถทางอารมณ ์ในการด า เนินชีวิตร่วมกับผู ้อื่นอย่างสรา้งสรรคแ์ละมี
ความสุข โดยไดท้  าการศึกษา พัฒนาแนวคิด และแบ่งความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยออก 
เป็น 3 ดา้น คือ  

1) ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบค ุมอารมณ ์และ
ความตอ้งการของตนเอง รูจ้กัเห็นใจผูอ่ื้น และมีความรบัผิดชอบตอ่สว่นรวม  

2) ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเองมีแรงจูงใจ 
สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสมัพันธภาพท่ีดีกับ
ผูอ่ื้น 

3) ดา้นสุข หมายถึงความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขทางใจ จากขอ้มูลผลการส ารวจความฉลาด
ทางอารมณข์องเด็กไทย (กรมสุขภาพจิต, 2546 อา้งถึงใน เบญจพร อนสุนธ์ิพรเพิ่ม และ คมสนัต ์
เกียรตรุิง่ฤทธ์ิ, 2558) 

จากฉ ัฐวีณ ์ ส ิท ธิ ์ศ ิรอรรถ  (2552) กล่าวว ่า  ผู ้ที ่สามารถควบค ุม
อารมณ ์ของตนเอง ควบคุมการแสดงออกและความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็น
ความสามารถของบุคคลท่ีปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได ้หรือเรียกไดว้่า เป็นผู้ท่ีมีความฉลาด
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ทางอารมณ์ ซึ่งบุคคลเหล่านีจ้ะเข้าใจความรูส้ึกของตนเองและผู้อื่น รู ้จุดเด่นจุดดอ้ยของ
ตนเอง รูจ้ ักควบคุมจัดการและแสดงออกทางอารมณ ์และใชชี้วิตอย่างเหมาะสม เป็นคนมองโลกใน
แง่ดี สามารถแก้ไขความขัดแย ้งโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึน้ในจิตใจไดเ้ป็นอย่างดี 
ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมถูก
กาลเทศะ สามารถให้ก าลังใจตนเองในการเผชิญกับอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆไดอ้ย่าง
ไม่ขับข้องใจ 

Dameron (2015) การควบคุมอารมณ์ หมายถึง ความสามารถใน
การควบคุมและมีความรับผิดชอบในการแสดงอารมณ์ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  

สรุปความหมายของการควบคมุอารมณไ์ดว้่า เป็นความสามารถในการรบัรู ้
อารมณ์ความรูส้ึกของตนเองและผู้อ่ืน มีการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกกาลเทศะ
มีการให้ก าลังใจตนเองในการเผชิญอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ การรูจ้ักขจัดความเครียด
และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

การศึกษาของ Sticca et al. (2013) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการรังแกกันบนพืน้ท่ีไซเบอร ์ในเด็กชาวสวิส ระดับชั ้นเกรด 7 จ  านวน 835 คน 
ซึ่งผลการศึกษาผลว่า เด็กที่มีการใช้อินเทอรเ์น็ตสูงสัมพันธ์กับระดับการรังแกบนพืน้ที่ไซ
เบอรส์ูงดังการศึกษาที่กล่าวมา วัยรุ่นอายุ 15 – 24 ปี เป็นผู ้มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์
การรังแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์พบว่าการรังแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์ และตามพัฒนาการกลุ่ม
วัยรุ่นมีอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค ์เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด เครียด เสียใจ วิตกกังวล หรือ
หวาดกล ัว เป็นตน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ ่ม  และคมส ันต ์
เกียรติรุ ่งฤทธิ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
พฤติกรรมการรังแกข่มขู่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสหศึกษาแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 524 คนนักเรียนท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ปกติถึงสูงพบ
ความถ่ีของการเป็น ผู ้ถูกกกระท าและผู้กระท าต ่าในทุกรูปแบบพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ ์ด า้นการควบค ุมตนเองและความร ับผิดชอบเป็นต ัว ชี ว้ ัดส าค ัญบอกถึงการมี
แนวโน้มที่จะถูกกระท าของนักเรียน  และในงานวิจ ัยของ Hemphill and Heerde (2014) 
ไดท้  าการศึกษาปัจจัยท านายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการร ังแกและพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ในนักเรียนเกรด 7-9 อายุ 12-15 ปี จ  านวน 673 คน ประเทศออสเตรเลีย 
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พบว่าระดับการควบคุมอารมณ์สามารถท านายพฤติกรรมการรังแกและพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอรอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

การวัดการควบคุมอารมณ์  ตัวอย่างการวัดการควบคุมอารมณ์  จ าก
การศึกษาของ Dameron (2015) เก่ียวกับผลของการใช้เทคนิคการใส่ใจ ความเห็นอกเห็น
ใจ และการควบคุมอารมณ ์ เพื่อป้องกันการร ังแกในโรงเรียน ในกลุ่มต ัวอย่างน ักเรียน 
จ านวน 5 คน ซึ่งมีการวัดระดับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ดว้ยแบบสอบถาม 
Emotional Reguration Index for Children and Adolescents (ERICA) ประกอบด้วยข ้อค าถาม 
11 ข้อ เป็นมาตรวัด 5 ระดับไดค้่าความผู้ท่ีไดค้ะแนนสูงกว่ามีการควบคุมอารมณ์ไดสู้งกว่า
ผู ้ที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า ไดค้ ่าเชื่อมั่นทั ้งฉบ ับ .82 (MacDermott, Gullone, .Allen, King, & 
Tonge, 2010) 

สรุปการวัดการควบคุมอารมณ์ เป็นการวัดระดับการควบคุมอารมณ์ โดย
ผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจากแบบวัดการควบคุมอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่นของ Dameron. (2015) โดย
มาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริงท่ีสดุ” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” 
ผูต้อบท่ีไดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความสามารถในการควบคมุอารมณไ์ดส้งูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนน
ต ่ากวา่ 

4.1.2 การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน 
การรับรู ้ความสามารถของตนด้านการเรียน ( Academic self-efficacy) 

หมายถึง การประเมินตนเองของวัยรุ ่น  เกี่ยวกับความสามารถของตนดา้นการเรียนว่า
ตนเองมีความสามารถ และมั่นใจวา่จะกระท าพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนใหบ้รรลเุปา้หมาย
ได ้(วิลาวณัย ์ดาราฉาย, 2554) 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
เรียน 

Bandura (2001) กล่าวว่า การรับรูค้วามสามารถของตนดา้นการ
เรียน หมายถึง การตัดสอนของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนในการจัดระบบและ
กระท าพฤติกรรมที่เก่ียวข ้องกับการเรียน ซึ่ งการรับรูค้วามสามารถของตนทางดา้นการ
เรียนหรือทางวิชาการ (Academic self-efficacy) ไดม้ีการรวมข ้อวัดที่เกี่ยวข ้องกับการ
รับรูค้วามสามารถต่อการจ ัดการการเรียนรูข้องตนเอง จัดการกับการเรียนในวิชา และ
จัดการกับความคาดหวังทางการเรียนของตนเอง บิดามารดา และครู มิติของความเช่ือใน
ความสามารถของตนท่ีแบนดูรากล่าวไวมี้ 3 มิติ คือ 
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มิติท่ี  1 ระดับความยากของงานหรือกิจกรรมท่ีบุคคลเช่ือว่าตน
สามารถปฏิบตัไิด ้(level or magnitude of job difficulty) 

มิติท่ี 2 ความมั่นใจของบุคคลท่ีจะปฏิบตัิกิจกรรมท่ีระดบัความยาก 
หรือเม่ือมีอปุสรรคตา่งๆ (Strength of confidence) 

มิติท่ี 3 การตดัสินว่าตนมีความสามารถในกิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย หรือมี
ความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนัน้ๆ (generality of ability) 

สรุปความหมายของการรับรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียนไดว้่า
เป็นการประเมินตนเองเก่ียวกบัความสามารถของตนดา้นการเรียนว่าตนเองมีความสามารถ และ
มั่นใจวา่จะกระท าพฤตกิรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนใหบ้รรลเุปา้หมายได ้

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตน
ด้านการเรียนกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย พบผลการวิจัยของ Muzamil and 
Shah (2016)ท าการศ ึกษาเกี่ยวก ับปัจจ ัย ที ่ม ีอ ิทธิพลต ่อ เป ้าหมายทางการศ ึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมเกรด 9-10 อายุ จ  านวน 610 คน ทั ้งนักเรียนชายและหญิง ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์่งกระทบทางลบต่อความสามารถทางการเรียน 
และการที่มีการร ับ รูค้วามสามารถของตนเองอยู ่ในระด ับต ่า  เป็นปัจจ ัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต ่าเช่นกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Wright (2015) ท่ีศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์ต่อ
การเป็นผู ้ร ังแกและผู ้ถ ูกร ังแกในพื น้ ที ่ไซ เบอร ์พบว่า  การตก เป็น เป็นผู ้ถ ูกร ังแกแบบ
เผชิญหน้า มีความสัมพันธ์กับการตกเป็นเหย่ือในพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการเรียนอยู่ในระด ับต ่า เช่น เดียวกันกับผู ้ที่มีพฤติกรรมการร ังแกในพื น้ที่ไซเบอร ์มี
ความสัมพันธ์กันกับความสามารถในการเรียนท่ีอยู่ในระดับต ่า  

การวัดการรับรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน เป็นการวัดการ
รับรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน โดยผู ้วิจ ัยปรับปรุงมาจากแบบวัดของ วิลาวัณย ์
ดาราฉาย (2554) มี 30 ข ้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า มี 6 ระดับคือ “มั่นใจมากท่ีสุด” ถึง 
“มั่นใจน้อยท่ีสุด” การแปลผลพิจารณาจากคะแนนของผู ้ตอบคือ ผู ้ท่ีไดค้ะแนนมากกว่ามี
การรับรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียนสูงกว่าผู้ท่ีไดค้ะแนนต ่ากว่า ไดค้่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .96 

สรุปการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน เป็นการวดัการรบัรู ้
ความสามารถของตนดา้นการเรียน โดยผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจากแบบวดัของ วิลาวัณย ์ดาราฉาย 
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(2554) โดยมาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “มั่นใจมากท่ีสดุ” จนถึง 1 
คือ “มั่นใจนอ้ยท่ีสดุ” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูกว่ามีการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียนมากกวา่ผูท่ี้
ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

4.2 ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณแ์ละพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
ปัจจัยดา้นสถานการณ์ คือ สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลท่ีเน้นเก่ียวกับสาเหตุท่ีอยู่

ภายนอกตวับคุคล (Situation หรือ Environment) ซึ่งสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีบคุคลประสบอยูจ่ากอดีต
สู่ปัจจุบัน เป็นปัจจัยท่ีอาจบีบคัน้ ยับยัง้ หรือเอือ้อ านวยใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีวยัรุน่ประสบอยู่ในปัจจบุนั ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าใหว้ยัรุน่ไดเ้รียนรูก้ารด าเนิน
ชีวิตและการอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น และมีพฤติกรรมปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยงเขา้กบัสงัคมและวฒันธรรมโดย
ผ่านการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือน จัดเป็นสังคมท่ีวัยรุ่นเป็น
สมาชิกอยู ่โดยผา่นกระบวนการเรียนรูแ้ละซมึซาบ ความเช่ือ เจตคต ิคา่นิยมและบรรทดัฐานของสงัคมนัน้ 
(งามตา วนินทานนท์, 2550) มีหลักฐานจากการประมวลเอกสารว่า สัมพันธภาพกับครอบครัวและ
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรงัผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์ 

4.2.1 สัมพันธภาพกับครอบครัว 
สัมพันธภาพกับครอบครัว (Family relationship) หมายถึง การแสดง

พฤตกิรรมของสมาชิกท่ีอยูใ่นครอบครวัของวยัรุน่ท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลในครอบครวัไม่วา่จะเป็น
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง พ่อ แม่ และลูกๆ หรือผูป้กครอง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่คนอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ปู่  ย่า ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา เพ่ือท่ีจะท าใหค้รอบครวัด าเนินไปไดอ้ย่างมีความสุข มีความ
เขา้ใจอนัดี (สมิธ  วฒุิสวสัดิ,์ 2552) 

แนวคิดเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพครอบครัว  
จากแน วค ิด ก า รปฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่ข อ งส ม าช ิก ค รอบค ร ัว ข อ งม ูส ์

(Goldenberg & Goldenberg, 2012 as cited in Moos) ไดก้ล่าวถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สมาชิกครอบครัว โดยเช่ือว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกครอบครัวแบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี  ้

1) มิติด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (Relationship 
Dimensions)  

1.1) ความผกูพนัของสมาชิกในครอบครวั สมาชิกในครอบครวัจะ
มีการตกลงกนัถึงระดบัของการใหค้วามชว่ยเหลือและสนบัสนนุกนั 

1.2) การแสดงออก เป็นสิ่งท่ีสมาชิกในครอบครวัจะมีการตกลง
ซึ่งกนัและกนัถึงการแสดงออกอยา่งเปิดเผยถึงอารมณแ์ละความรูส้ึกของตนเอง 
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1.3) ความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวจะต้องสามารถท่ี
แสดงออกถึงความโกรธ ความขัดแย้ง และปัญหาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครวัได ้

2) มิตดิา้นพฒันาการสว่นบคุคล (Personal Growth Dimensions)  
2.1) สมาชิกในครอบครวัต่างมีความอิสระ มีความสามารถใน

การตดัสินใจดว้ยตนเอง และใหบ้คุคลอ่ืนในครอบครวัคิดและตดัสินใจดว้ยตนเองและใหส้มาชิกมี
ความกลา้แสดงออก 

2.2) สมาชิกในครอบครวัจะตอ้งมีจรยิธรรม 
2.3) สมาชิกในครอบครวัมีกิจกรรมท่ีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์
2.4) สมาชิกในครอบครวัจะตอ้งมีการปฏิบตัติามขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดี มีลกัษณะท่ีจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ในชีวิต 
3) มิ ติ ด้ า น ก า รด า ร ง ไว้ ใน ระ บ บ ข อ งค รอ บ ค รัว  (System 

Maintenance Dimensions) สมาชิกในครอบครัวจะตอ้งด ารงไว้ซึ่งโครงสรา้งของครอบครัว
ตามกฏหรือตามระเบียบของครอบครวัหรือตามโครงสรา้งสรา้งตา่งๆของครอบครวั 

ส า ห ร ับ แ น ว ค ิด  Skinner, Steinhauer, and Sitarenios (2000) 
กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของครอบครัวเป็นรูปแบบท่ีสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อกันเป็น
ประจ าหรืออาจเรียกไดว้ ่าเป็นกิจว ัตรประจ าว ัน  ซึ ่ง เกิดจากปฏิส ัมพ ันธ ์ ( interaction) 
ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ตามโครงสรา้งหลักของครอบครัว และไดท้  าการสรา้ง
รูปแบบของการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของครอบครัว โดยใช้แบบประเมินของครอบครัว 
(Family Assessment Measure) ซึ ่ง ป ระ เม ิน ก า รป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่ข อ งค รอบ ค ร ัว ใน  7 
องคป์ระกอบ คือ ความส าเร็จในการปฏิบ ัติภาระหน้าที่ของครอบครัว การแสดงบทบาท 
การส่ือสารการแสดงออกทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมทางพฤติกรรม 
และค่านิยม  ในแต่ละองคป์ระกอบมีความส ัมพ ันธ ์เกี่ยวเนื่องกันและเน ้นที่พลว ัตของ
ค รอบค ร ัว  แล ะแนวค ิด เ กี ่ย วก ับ ท ฤษฎ ีส ามม ิต ิข อ งค วามส ัม พ ัน ธ ์ร ะห ว ่า งบ ุค ค ล 
(Fundamental Interpersonal Relation Orientation) ไดอ้ธิบายว่าความตอ้งการระหว่าง
บุคคลทัง้ในระดบัพฤติกรรมและความรูส้ึก ซึ่งจ  าเป็นและเพียงพอท่ีจะอธิบายการแสดงออก
ของบุคคล เมื่อมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในกลุ่มไดโ้ดยความตอ้งการระหว่างบุคคลใน
ระดับพฤติกรรม ประกอบไปดว้ย 3 มิติ คือ การเข้ากลุ่ม การควบคุม ความรักใคร่ผูกพัน 
(Schutz & Allen, 1966) 
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สรุปความหมายของสัมพันธภาพครอบครัวไดว้่า การแสดงออกถึงความ
ผกูพนัอนัดีระหว่างสมาชิกในครอบครวั เป็นความเอาใจใส่ ผูกพนั ห่วงใย การแสดงความรกัใคร่
ระหว่างกนัและกนั การใหค้วามช่วยเหลือเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผซ่ึ่งกันและกนั การมีกิจกรรมรว่มกบับคุคล
ในครอบครวั และการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมรว่มกัน ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง ญาติ
ผูใ้หญ่คนอ่ืน เชน่ ปู่ ยา่ ตายาย ลงุปา้ นา้อา รวมทัง้การมี สว่นรว่มการแกปั้ญหาในครอบครวั 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับครอบครัวและ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

จากการศึกษาวิมลทิพย ์มุกสิกพันธ์, สุจินดา ย่องจีน และสาลินี 
จันทรเ์จริญ. (2554) ในโครงการศึกษาการจัดการพฤติกรรมข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ดว้ยการมีส่วนร่วมของครอบครัว.โดยแยกผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาเชิง
ปริมาณ กลุ่มต ัวอย่าง 1,600 ตวัอย่าง และ ศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มละ 30 คน รวมทัง้สิน้ 
60 คน จากผลการส ารวจโดยสอบถามความคิดเห็น ในกลุ่ม เด็กและเยาวชนและกลุ่ม
ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า อายุระหว่าง15-24 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ส ูงที่ส ุด  และกลุ่มผู ้ปกครอง ซึ ่งพบว่าผู้ปกครองไม่ทราบว่าเด็กในปกครองมีระยะเวลาใช้
คอมพิวเตอรต์่อวนันานเท่าใด รอ้ยละ 27.1 และไม่ทราบว่าเด็กในปกครองใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือ
การใด รอ้ยละ 21.8 ผูป้กครองรอ้ยละ 20.4-30.5 ไม่ทราบว่าบุตรหลานเคยเป็นผู ้กระท า
ความรุนแรง โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ทราบเลยว่าบุตรหลานมีประสบการณ์รังแกหรือถูก
ร ังแกผ่านโลกไซเบอรห์รือไม่ รอ้ยละ 21.3 - 33.1 ส่วนผู ้ปกครองบางกลุ่มยอมรับว่าการ
รังแกผ่านโลกไซเบอรเ์ป็นเรื่องท่ียอมรับได ้รอ้ยละ 16.0 แต่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีจะ
ให ้รูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอรไ์ดร้ ับการแก้ไข รอ้ยละ 70.12ส าหร ับการมีกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน พบว่าครอบครัว ใช้เวลารับประทาน
อาหาร เช ้า ร ่วม ก ันน ้อยกว ่า  2 ว ัน /ส ัปด าห  ์ร อ้ ยละ  38.2 เช ่น เด ีย วก ับป ระ เด ็น การ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันน้อยกว่า 2 ว ัน/ส ัปดาห ์ในอัตราส่วนรอ้ยละ 32.8 เท่ากัน 
ส าหร ับการศ ึกษาของ Larrañaga,Yubero,Ovejero & Navarro (2016) เกี่ยวก ับปัจจ ัย
ส ัมพ ันธภาพกับครอบคร ัวที่ความส ัมพ ันธ ์ต ่อพฤติกรรมการร ังแกผ่านพื น้ ที่ไซเบอรใ์น
นักเรียนชาวสเปนเกรด 7-10 จ  านวน 813 คน พบว่านักเรียนผู ้ตกเป็นเหยื่อจากการรังแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์สัมพันธ์กับความรูส้ึกโดดเดี่ยวในครอบครัว ( r=.16) และมีสัมพันธภาพ
กับครอบครัวในระดับน้อย (r=.18) เม่ือทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับงานศึกษาถึง
บทบาทของพ ่อแม ่ต ่อ  การป ้องก ันพฤต ิก รรมการร ังแกผ ่าน พื น้ ที ่ไซ เบอรข์องว ัย รุ ่น 
(Elsaesser, Russell, Ohannessian, & Patton, 2017) สัมพ ันธภาพที่อบอุ่นระหว่างพ่อ
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แม่ท่ีมีต่อลูกวัยรุ่น การติดตามและควบคุมของพ่อแม่ในการใช้ส่ือออนไลนข์องลูก สามารถ
ป้องกันพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด้ 

การวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว ต ัวอย่างการวัดสัมพันธภาพกับ
ครอบครัว จากการศึกษาของ สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น 
1) ดา้นภารกิจที่สมาชิกร ับผิดชอบตามบทบาทและหน ้าที่ 2) ดา้นการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 3) ดา้นการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 4) 
ดา้นการให ้ความช่วยเหลือ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 5) ดา้นการแก้ปัญหาและการ
ขัดแย ้ง 6) ดา้นการใช ้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน  และ  7) ดา้นการปฏิบ ัติตาม
กฎระเบียบของครอบครัว มีค  าถามจ านวน 65 ข ้อ ข ้อค าถามของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรวัดมีล ักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรท์ ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ถึง 
“จริงนอ้ยท่ีสดุ” การแปลผลพิจารณาจากคะแนนของผูต้อบคือ ผู้ไดค้ะแนนมากกว่ามีสัมพันธภาพ
กับครอบครัวดีกว่าผู ้ที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า โดยท าการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของ
นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ซึ่งท าการวิจัยในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง จ านวน 281 คน ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93  

สรุปการวดัสมัพนัธภาพกับครอบครวั โดยผูว้ิจยัปรบัปรุงมาจากแบบวดัของ 
สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) โดยมาตรวัดมีล ักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระด ับ ไดแ้ก่ 6 คือ 
“จริงท่ีสุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูกว่ามีสมัพนัธภาพกับครอบครวัดีกว่าผูท่ี้ได้
คะแนนต ่ากวา่ 

4.2.2 แบบอย่างพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
แบบอย่างพฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ีเป็นแบบอย่างท่ีถือเป็นบรรทดัฐาน เป็น

แบบอย่างหรือตวัอย่างท่ีน ามาใหเ้ห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ และเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการเลียนแบบ (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ,์ 2536) 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซ
เบอร์  

จากทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดูรา ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู โ้ดยการ
สังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) ทั้งสิ่งแวดล้อมและ
ตัวบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กัน (Interact) การเรียนรูเ้กิดจากอิทธิพลท่ีมีต่อกันระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม จึงเกิดกระบวนการเรียนรูโ้ดยการสังเกตหรือเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) 
ต ัวแบบแบ ่งออก เป็น  3 ป ระ เภท  1) ต ัวแบบ ที ่ม ีช ีว ิต  (Live Model) ได แ้ก ่ บ ุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน หรือ ผู ้คนทั่วไป 2) ตัวแบบสัญลักษณ ์ (Symbolic model) ไดแ้ก่ ภาพ
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แม่แบบ ในสื่อสารมวลชนต่างๆ อย่างเช่นในภาพยนตร ์โทรทัศน ์หนังสือ คอมพิวเตอร ์3) 
ตัวแบบในรูปค าสอน (Verbal Description/Instruction) ไดแ้ก่ การพูด การบอกทางวาจา 
หรือเป็นค าสอนในภาษาเขียน เช่น ค าคม ชุดค าสอนหรือค าอธิบายในคู่มือต่างๆ การเรียนรู้
โดยการสังเกตบุคคลจะตอ้งมีความสามารถที่จะร ับรูส้ิ ่งเรา้ และสามารถสรา้งรหัสหรือ
ก าหนดสัญลักษณ์ของสิ่งท่ีสังเกตและเก็บไว้ในความจ าระยะยาว และสามารถเรียกใช้ใน
ขณะท่ีบุคคลตอ้งการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออก
พฤติกรรมสู่สังคมให้รับรู ้ (Bandura, 2001)  

นวลละออ ส ุภาผล (2527) กล่าวถึง  “ภาพบุคคล” ซึ ่งหมายถึง
บุคคลท่ีถูกยึดเป็นแบบท าให้เกิดหน้ากากท่ีสวมให้ตนเองและผู้อ่ืนไม่รูต้ ัว บุคคลจะเกิดการ
ร ับ รู ใ้นบ ุคลิกภาพของตนเองหรือบ ุคลิกภาพของผู ้อื่น ที่เข ้าไปส ัมพ ันธ ์ด ว้ยจากสนาม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal field) แล้วสรุปว่าตนเองหรือบุคคลท่ีเข้าไปมี
ความสัมพันธ์ดว้ยนั ้นมีนิสัยพฤติกรรมและบุคลิกภาพอื่นๆเช่นเดียวกับบุคคลที่ตนเองยึด
เป็นแบบอยู่ การสวมหน้ากากจากภาพบุคคลดงักล่าวนีม้ ักจะไม่ตรงกับความจริง  เพราะ
ภาพบุคคลไม่ไดร้ ับการทดสอบว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่จึงท าให้หน้ากากของตนเองแลผู่
อ่ืนบิดเบือนไปจากความจริง  

Bandura (1963 อ ้า ง ถ ึง ใน  ส ุม า ล ย  ์ค า ห ว ่า น ,  2543) ได ส้ ร ุป
พฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กไว้ว่า บุคคลท่ีเด็กจะเลียนแบบนั้นจะเริ่มตน้จากคนใกล้ชิด
ท่ีสุด แล้วค่อยๆ ห่างออกไปจากตัวเด็กตามพัฒนาการทางสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
ดังนี ้ 

1) เลียนแบบจากพ่อแม่และครู ซึ่งพ่อแม่และครูคือบุคคลท่ีเด็ก
ใกลช้ิดท่ีสดุจากสิ่งแวดลอ้มในบา้น และโรงเรียน 

2) เลียนแบบจากแบบอย่างท่ีเด็กชอบ ซึ่งจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีก่อ
ความพงึพอใจแก่เดก็ อาจเป็นเพ่ือนและบคุคลแวดลอ้ม 

3) เลียนแบบจากแบบอย่างท่ีตรงความสนใจ การเลียนแบบจะ
เกิดขึน้เม่ือแบบอยา่งนัน้ตรงความสนใจ ซึ่งมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล  

4) เลียนแบบจากผูก้ลา้หาญ เกิดขึน้จากบคุคลท่ีตนยกยอ่งและพอใจ 
แบบอยา่งอาจมาจากเรื่องจรงิหรือไมจ่รงิก็ได ้
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5) เลียนแบบจากตัวละครซึ่งเป็นตัวละครในนิยาย ในภาพยนตร ์
โทรทศัน ์เป็นตน้ จะเป็นการเลียนแบบโดยการถ่ายทอดพฤตกิรรมทางสตปัิญญา การเลียนแบบจะ
ไมอ่อกมาในลกัษณะตรง แตจ่ะมีการดดัแปลงปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัตนเองก่อน 

Hemphill and Heerde (2014) สัมพ ันธภาพที่เกิดขึ น้ระหว่างกัน 
ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยใช้บุคคลท่ีใกล้ชิดเป็นแบบอย่าง  

ส รุป ได้ว่ า  แบบอย่ างพฤติ ก รรมผ่ าน พื ้ น ท่ี ไซ เบอร์ (Role model of 
cyberbullying) แบง่ออกเป็น แบบอยา่งจากครอบครวั แบบอย่างจากเพ่ือน และแบบอยา่งจากส่ือ 
คือ การรบัรูแ้บบอย่างของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรจ์ากบุคคลรอบตวั ไดแ้ก่ บุคคลใน
ครอบครวั ญาติ เพ่ือน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือแบบอย่างจากส่ือตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
รงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างแบบอย่างพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพื้นที่ไซ-เบอร์ กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบอย่างพฤติกรรม
การรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์จากครอบครัว เพ่ือน และส่ือต่างๆ  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Shapka and Law (2013) พบว่าแบบอย่างจากผู ้ปกครองมีความสัมพ ันธ ์ก ับการโจมตี
กลั่นแกล้งในวัยรุ่นผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์กลุ่มตัวอย่างในประเทศแคนาดา จ านวน 518 คนซึ่งมี
เชือ้สายเอเชียหรือยุโรป พบว่าพฤติกรรมการโจมตีกลั่ นแกล้งผูอ่ื้นของวัยรุ่นผ่านพืน้ท่ีไซเบอรมี์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การเลีย้งดู ไดแ้ก่ การควบคุมโดยผู้ปกครอง การชักชวน
ของผู้ปกครอง และความใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ท่ีแสดงพฤติกรรมรุนแรงในพืน้ท่ีไซเบอรเ์ป็น
แรงจูงใจให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการโจมตีและกลั่นแกล้งผู ้ อ่ืนทางไซเบอรอ์ย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระด ับ .01 อีกทั ้งพฤติกรรมของผู ้ปกครองที่เข ้ามาเกี่ยวข ้องกับกิจกรรมทาง
ออนไลนข์องวัยรุ่น เป็นแรงจูงใจส าหร ับการกลั่นแกล ้งผ่านพืน้ที่ไซเบอรเ์ช่นกัน ส าหร ับ
พฤติกรรมการร ังแกผ่านพื น้ ที่ไซเบอรที์่ส ัมพ ันธ ์ก ับแบบอย่างจากเพื่อน  สอดคล ้องก ับ
การศ ึกษาของ  Hinduja and Patchin (2013) ซึ ่งท าการศ ึกษ าอิท ธิพ ลทางส ังคมก ับ
พฤติกรรมการร ังแกผ่านพื น้ที่ -ไซเบอรใ์นน ักเรียนระด ับการศึกษาเกรด 6 ถึง  เกรด 12 
จ  านวน 4,400 คน พบว่าข ้อบ่งชีต้ ่อพฤติกรรมการร ังแก -ผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์คือ การร ับ รู ้
พฤติกรรมจากเพื่อนที่มีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระด ับ .001 โดยในกลุ ่มน ัก เรียนระด ับการศ ึกษา เกรด 6 ถึง  เกรด 8 สามารถท านาย
พฤติกรรมดังกล่าวไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และวัยรุ่นเชื่อว่าการลงโทษ
จากผู้ใหญ่จะท าให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรน์ ้อยลง สอดคล้องกับ
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ก า รศ ึก ษ า  Romera, Cano, Fernandez, and Ruiz (2016) ที ่ศ ึก ษ า เ กี ่ย ว ก ับ ป ัจ จ ัย
ทางการร ับ รูค้วามสามารถทางสังคม การมีเป ้าหมาย แรงสนับสนุนจากเพื่อน ต่อการ
ตัดสินใจทางสังคมในบทบาทของการเป็นผู ้ร ังแก ผู ้ถูกร ังแก และการเป็นทั ้ งผู ้ร ังแก/ผู ้ถูก
รังแก ในพืน้ท่ีไซเบอรโ์ดยศึกษาในวัยรุ่น อายุ 12-16 ปี จ  านวน 505 คน ทั้งวัยรุ่นชายและ
หญิง พบว่า  ผู ้ร ังแกมีแรงสน ับสน ุนจากเพื ่อนในระด ับส ูง  และมีเป ้าหมายที่จะแสดง
พฤติกรรมรังแกผู้อ่ืนในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส าหรับผู้ถูกรังแก จะสัมพันธ์กับระดับการยอมรับจากเพ่ือนในระดับ
ต ่า และผู ้ท่ีเป็นทั้งผู้ร ังแก/ผู ้ถูกรังแก จะสัมพันธ์กับระดับการยอมรับจากเพื่อนในระดับต ่า 
แต่เป้าหมายท่ีจะแสดงพฤติกรรมรังแกผู้อ่ืนในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lee 
& Wu, (2018).พ บ ว ่า ค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์ร ะ ห ว ่า ง  ก า ร เห ็น แ บ บ อย ่า ง จ าก เพื ่อ น แ ล ะ มี
ประสบการณ์แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นสังคมออนไลน ์มีอิทธิผลต่อ
ทัศนคติในการรังแก-ผ่านพืน้ท่ีไซเบอรแ์ละการแสดงพฤติกรรม การรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

การวัดแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เป็นการวัด
พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะกระท าตามเมื่อไดร้ ับผลจากแบบอย่าง โดยมีตัวอย่างการไดร้ ับ
อิทธิพลจากแบบอย่างต่อพฤติกรรมการรังแกในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ เพ่ือน ส่ือ และครอบครัว 
จากการศึกษาของ ปวริศน ์กิจสุขจิต (2559) เรื่อง ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการรังแกกันใน
โรงเรียนมัธยมสตรี ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีเรียนรูข้องโรนัลด ์แอล เอเคอร ์เป็น
แบบสอบถามเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาว่ามี
ขอบเขตเนือ้หาถูกตอ้ง เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการวิจ ัยและวัตถุประสงคก์ารวิจ ัย
ครบถ้วน ซึ่งแบบสอบถามมีทัง้หมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นภมูิหลงั ประสบการณ์ความรุนแรง 
การเลียนแบบ และการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  

สรุปการวดัแบบอยา่งพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัท่ี
สรา้งขึน้เองโดยใชแ้นวคิดของแบนดรูา (Bandura, 2001) โดยมาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 
6 ระดับ ได้แก่ 6 คือ “จริงท่ีสุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าได้รับ
อิทธิพลจากแบบอยา่งพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรม์ากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับครอบครัวและ
แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่
ไซเบอร์  
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จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย พบผลการวิจัยท่ีแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างสมัพนัธภาพกับครอบครวัและสมัพนัธภาพเพ่ือนกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์

ป ร า ก ฏ ใน ง า น ว ิจ ัย ข อ ง  Ševčíková, Macháčková, Wright, Dědková, and Černá 
(2015) ที่ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบดา้นลบจากการถูกรังแกในพืน้ที่ไซเบอร ์ในวัยรุ่นอายุ 
12-18 ปี จ  านวน 451 คน โดยศึกษาความสมัพนัธบ์ทบาทของผูร้งัแก-ผูถู้กรังแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์
เพศ การข่มขู่คุกคาม การถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพ่ือน ระดับความผูกพันกับพ่อแม่  การถูกร ังแกใน
โรงเรียน และการใช้ความรุนแรงในพืน้ท่ีไซเบอร ์ต่อการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ของผู ้ถูกร ังแกจากพืน้ท่ีไซเบอร ์การศึกษาพบว่า ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ในระดับน้อย 
และการถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพ่ือน ท าใหก้ารแสวงหาแหล่งสนบัสนนุทางสงัคมของผู ้ถูกรังแกจาก
พืน้ท่ีไซเบอรล์ดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.3 ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณแ์ละพฤติกรรมพฤตกิรรมการรังแก
ผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์

ปัจจยัดา้นจิตสถานการณ ์คือ สาเหตพุฤติกรรมของบุคคลท่ีมาจากทัง้ทางดา้นจิตใจและ
ดา้นสถานการณร์อบตวับคุคลผสมผสานกนั ตลอดจนเกิดจากอิทธิพลรว่มกนัระหวา่งจิตใจของบคุคลกบั
สถานการณ์แวดลอ้มท่ีบุคคลเผชิญในปัจจุบนั มีหลักฐานจากการประมวลเอกสารว่า การรับรู ้
และภมูิคุม้ทางจิตมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

4.3.1 การรับรู้เกี่ยวกับพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์
การรบัรูเ้ป็นกระบวนการตีความสิ่งท่ีไดเ้ห็น สิ่ งท่ีได้ยิน หรือสิ่งท่ีไดส้ัมผัส 

ดว้ยประสาทรบัความรูส้ึก เพ่ือใหรู้ว้่าสิ่งท่ีรบัรูคื้ออะไร ซึ่งสิ่งท่ีรบัรูน้ัน้มีทัง้ท่ีเก่ียวกับมนุษย ์วตัถ ุ
ความรูส้ึกนึกคิด ภาพพจนข์องกลุ่มบุคคล รวมไปถึงปรากฏการณท์างสงัคม ซึ่งการรบัรูส้ิ่งต่างๆ 
เหล่านีต้อ้งอาศยัการตีความ ซึ่งผลท่ีเกิดจากการตีความก็คือความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลกทศัน์
ทางสังคมนัน้เอง การรบัรูจ้ึงเป็นกระบวนการท่ีสลับซับซอ้นและถือเป็นผลท่ีตอบสนองโดยตรง
ระหว่างความจริงภายนอก กบัสิ่งท่ีอยู่ในใจของบุคคลหรือการรบัรูข้องบุคคลนัน้เอง (ณัฐรชัต ์สาเมาะ 
และคนอ่ืนๆ, 2557 อา้งถึงใน Severin, 1988) 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้พฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซ
เบอร์ 

ตามทัศนะของ Bem (1972) ไดอ้ธิบายว่าองคป์ระกอบส าคัญท่ีท า
ให้เกิดการรับรูค้ือพฤติกรรม ดังนั้นทฤษฎีการรับรูข้องบุคคล (Self-Perception) ของเขาจึง
เน้นท่ีจะอธิบายว่าพฤติกรรมก่อให้เกิดทัศนคติหรือการรับรูข้องบุคคล หมายความว่าบุคคล
จะประเมินความรูส้ึก ความชอบของเราจากพฤติกรรมของตัวเอง นั่นก็คือเมื่อมีการแสดง
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พฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ไปในดา้นหนึ่งแล ้ว ก็จะน าไปสู่ความรูส้ึกชอบต่อสิ่งนั ้นๆ และไม่
ปฏิเสธสิ่งนั ้นๆ การรับรูจ้ะเกิดขึน้ ไดข้ึน้อยู่กับกระบวนการของผู ้ร ับสาร ซึ่งจะท าหน้าที่ใน
การกลั่น ก รอ งข ่า วสารในการร ับ รู ข้ อ งบ ุคคล  โดยม ีอ งค ป์ ระกอบ ที ่ส  าค ัญ ๆ  ได แ้ ก่ 
องคป์ระกอบดา้นจิตใจ ซึ่งประกอบดว้ย 1) การเลือกร ับหรือเลือกสนใจ โดยผู ้ร ับสารมี
แนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ตามความสนใจและความตอ้งการของ
ตนเอง และหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ความเข้าใจหรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม 
เพื่อไม ่ให ้เกิดภาวะทางจิตที่ไม่สมดุล หรือความไม่สบายใจ (Cognitive Dissonance) 
ดังนั้นการลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวจึงตอ้งมีการแสวงหาข้อมูลหรือเลือกสรรเฉพา ะ
สิ่งท่ีสอดคล้องกับความคิดตัวเอง 2) การเลือกรับรูแ้ละตีความหมายเม่ือบุคคลไดร้ับข้อมูล
ท่ีตรงกับความสนใจของตัวเองแล้ว ก็จะมีการตีความหมายของข้อมูลท่ีไดร้ ับแตกต่างกัน
ออกไป ตามความเข้าใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ความตอ้งการ ความหวัง ประสบการณ์ รวม
ไปถึงสภาวะทางร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ในขณะนั้น 3) การเลือกจดจ า ซึ่งบุคคลจะ
เลือกที่จะจดจ าเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความสนใจความตอ้งการ หรือความเชื่อของตนเอง 
ดังนั ้นการเลือกจดจ าข ้อมูลที่ไดร้ ับจึงเท่ากับเป็นการเสริมทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของ
ผู้รับสารให้มีความมั่นคงยิ่งขึน้ 

องค์ประกอบด้านสังคมก็ถือเป็นตัวแปรท่ีมี อิทธิพลทางอ้อมท่ี
สามารถสร้างประสบการณ์ และปลูกฝ่ังทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ อีกทั้งยังส่งผลไปยัง
พฤตกิรรมของบคุคลไดอี้กดว้ย ซึ่งองคป์ระกอบดา้นสงัคมท่ีมีความส าคญัประกอบดว้ย  

1) สภาพแวดลอ้ม นบัเป็นสถาบนัหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรูท้าง
สงัคม โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางครอบครวั ไมว่า่จะเป็นตวัก าหนดสิ่งเรา้ หรือตวัขอ้มลูท่ีบคุคล
ควรจะรบัรูห้รือตอบสนองตา่งๆ รวมทัง้การคาดคะเนผลท่ี เกิดจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกอีกดว้ย  

2) ครอบครวั เน่ืองจากเป็นสถาบนัแรกท่ีมีความใกลช้ิดกบับคุคล
มากท่ีสุด ถึงแมว้่าบทบาทของครอบครวัจะมีความแตกต่างกันไป ภายใตร้ะบบสงัคมขนาดใหญ่ 
แตค่รอบครวัก็มีผลตอ่การสรา้งพฤตกิรรมและการรบัรูข้องแตล่ะบคุคลไดเ้สมอ เน่ืองจากครอบครวั
เปรียบเสมือนส่ือกลางท่ีท าหนา้ท่ีควบคมุและกากบัดแูลพฤตกิรรมของบคุคล ดงันัน้ครอบครวัจึงมี
อิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงทางดา้นกระบวนการทางสงัคม คา่นิยม ทศันคต ิและความเขา้ใจ  

3) กลุ่มเพ่ือน ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมักจะมีการพบปะ พูดคุย
และใช้ชีวิตร่วมกันเป็นประจ า จึงท าให้เกิดการสนองต่อความต้องการในการเรียนรู ้การให้
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ค าปรึกษา และสรา้งกระบวนการความรูส้ึกนึกคิด และกลุ่มเพ่ือนยังเป็นเสมือนการก าหนด
เสน้ทางเพื่อเขา้ไปสูส่งัคมของตนเอง  

4) วฒันธรรม สภาพดา้นสงัคมวฒันธรรมของในแตล่ะพืน้ท่ีลว้น
แต่เป็นเครื่องกล่อมเกลากระบวนการดา้นความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ดังนัน้หากมีสิ่งใดท่ีขัดต่อ
วฒันธรรมของสงัคมนัน้ ก็จะไดร้บัการตอ่ตา้นจากบคุคลในสงัคม ดงันัน้วฒันธรรมจงึมีอิทธิพลตอ่
การรบัรูข้องบคุคล  

การรับรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของคารล์ โรเจอรส์ (Plotnik, 
1996 ; Rogers, 1996) ทฤษฏีของโรเจอรก์ล ่าวว่า “ตนเอง” (Self) คือการรวมกันของ
รูปแบบค ่าน ิยม  เจตคต ิการร ับ รู แ้ละความ รู ส้ ึก  ซึ ่งแต ่ละบ ุคคลมีอยู ่และ เชื ่อว ่า เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ตนเองหมายถึงฉันและตัวฉัน เป็นศูนยก์ลางท่ีรวมประสบการณ์
ทั้งหมดของแต่ละบุคคล ภาพพจนนี์เ้กิดจากการท่ีแต่ละบุคคลมีการเรียนรูต้ัง้แต่วัยเริ่มแรก
ชีวิต ภาพพจนส์ าหรับบุคคลท่ีมีการปรับตัวดีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคงท่ีและมีการ
ปรับตัวตามประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยู่ การสังเกตและการรับรูเ้ป็นเรื่องของตนเองท่ีปรับ
ให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อม แนวความคิดของตนเอง (self concept) อาจจะกล่าวสรุปว่า 
มนุษยม์ีภาพของตนจากตาที่มองเห็นสิ่งต่างๆ และภาพของตนจากใจในการนึกคิดภาพ
ต่างๆ ที่เกิดเป็น มโนภาพทางจิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คุณสมบัติ รูปสมบัติ และ
ทรัพยส์มบัติ ตัวตนตามแนวคิดของคารล์ โรเจอร ์จึงประกอบไปดว้ยตัวตน  ดังนี ้ 

1) ตวัตนท่ีเป็นจรงิ (real self) 
2) ตวัตนท่ีคดิวา่เราเป็น (perceived self)  
3) ตวัตนท่ีเราตอ้งการจะเป็น (ideal self)  

การรับรู ้ตามแนวคิดของ Sekuler and Blake (1990) ให้ค  าจ ากัด
ความไว้ว่า “การรับรูห้มายถึงกระบวนการซึ่งสมองตีความ หรือแปลข้อความท่ีไดจ้ากการ
สมัผสั (Sensation) ของร่างกาย (ประสาทสมัผัสต่างๆ) กับสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นสิ่งเรา้ ท าให้ทราบว่า
สิ่งเรา้หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเราสัมผัสนั้นเป็นอะไร มีความหมายและลักษณะอย่างไร ซึ่งการท่ี
เราจะรับรูส้ิ่งเรา้ท่ีมาสัมผัสไดน้ั ้น จะตอ้งอาศัยชุดประสบการณ์ของเราเป็นเครื่องช่วยใน
การตีความหรือแปลความ” การรับรูจ้ึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดรับและ
แปลสารของแต่ละบุคคล ถึงแม้บุคคลจะมีการรับสารในสถานการณ์เดียวกัน แต่มีพฤตกิรรม
การตอบสนองท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนมองสถานการณ์ต่างกัน อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างของกระบวนการรับรู ้ซึ่งไม่ไดข้ึน้กับลักษณะของสิ่งเรา้ที่มาในรูปสารเท่านั ้น แต่
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ขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเรา้กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเง่ือนไขภายในของแต่ละคนอีก
ดว้ย 

ชินดนัย ศิริสมฤทัย and และปภาภรณ์  ไชยหาญชาญชัย (2561) 
การตีความ หรือให ้ความหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล ้งบนโลกไซเบอรต์ามความเข ้าใจ 
ความเช่ือ หรือประสบการณ์ของ ตนเอง  

สรุปได้ว่าการรับรู ้พฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์(Perception of 
cyberbullying) คือ การรับรู ้การรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร์ (Perception of cyberbullying) คือ การรู ้ว ่า
ตนเองสามารถใชส้ภาพของพืน้ท่ีไซเบอร ์ ท่ีมีความเป็นนิรนาม มีความง่ายและสะดวกในการ
รงัแกผูอ่ื้น โดยกระท าการรงัแกผูอ่ื้นไดท้นัที และกระท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง การรงัแกท าใหเ้รียกรอ้ง
ความสนใจได ้ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือระบายความรูส้ึก ก่อกวน คกุคาม ท าใหผู้อ่ื้นรูส้ึกอบัอาย รูส้ึก
เครียด เจ็บปวด หรือถึงขัน้สูญเสียความมั่นใจ และสรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดยการนินทาด่าทอ
การส่งขอ้ความก่อกวน การน าขอ้มูลท่ีท าใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียไปเผยแพร่ การน าขอ้มูลส่วนตวัหรือ
ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของผูอ่ื้นไปส่งตอ่ การแอบอา้งช่ือของผูอ่ื้น การลอ้เลียน ข่มขู่ คกุคามการลบ
หรือบล็อกผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม การสรา้งข่าวลือหรือสรา้งกระแสการต่อต้านผู้อ่ืน ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละอินเทอรเ์น็ต 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมการรังแก
ผ่านพื้นที่ไซเบอร์กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

การศึกษาของ วิมลทิพย ์มุสิกพันธ์, ศิวพร ปกป้อง, นันทนัช สงศิริ 
และ ปองกมล สุร ัตน ์(2552) เรื่อง พฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอรข์องเยาวชน
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสอบถามถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ
ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเป็นพฤติกรรม “ปกติท่ีใครๆ ก็ท า” หรือไม่ 
ผลการศึกษาชีว้่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเป็นเรื่องไม่ถูกตอ้ง แต่เป็น
ท่ีน่าสงัเกตว่า มีประเด็น 3 ประเด็นอนัไดแ้ก่ ประเดน็ “ฉันรูส้กึวา่ผูก้ระท าสนกุสนาน” “ฉันเห็นวา่ทกุคนมี
อิสระท่ีจะทาตามท่ีตนเองตอ้งการ” และ “ฉันเห็นว่าผูท่ี้กระท าไดร้ะบายความรูส้ึก” เป็นเรื่องท่ีผูต้อบกว่า 
35-45% ตอบว่า “เห็นดว้ย ถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ขอ้คน้พบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า การข่มเหงรังแกกันผ่าน
โลกไซเบอรใ์นสายตาของผูต้อบจ านวนมาก มีแนวโนม้ท่ีจะเห็นวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองปกต ิท่ีทกุคนมีสิทธ์ิท่ีจะ
ท าได ้

งานวิจยัของศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย ์มุสิกพนัธุ ์(2553) เรื่อง A study 
of cyber bullying among Thai student in the whole kingdom ซึ่งเป็นงานที่ขยายจาก
งานเมื่อปี 2552 โดยการเก็บข้อมูล จาก 5 ภาคในประเทศไทย คือภาคกลาง ภาคเหนือ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต ้และพืน้ ที่กรุงเทพฯ โดยมีข ้อคน้พบท่ี
น่าสนใจคือการรังแกในพืน้ท่ีไซเบอรเ์กือบทั้งหมดเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา แต่พบน้อยมากในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รูปแบบการรังแกในพืน้ที่ ไซเบอรน์ั ้นพบว่ามี 7 ประเภทดังนี ้1) การนินทา หรือด่าทอผู้อื่น 
2) การส่งข้อความก่อกวน คุกคามผู้อ่ืน 3) การน าข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับ
ของผู ้อื่นไปเผยแพร่ 4) การเผยแพร่ข ้อมูลที่เป็นความเท็จเกี่ยวกับผู ้อื่นเพื่อให ้เกิดความ
เสียหาย 5) การแอบอ้างชื่อหรือตัวตนของผู ้อ่ืนเพื่อให้รา้ย ด่าทอ หรือกระท าการประสงค์
รา้ยต่อผู้อ่ืน 6) การล้อเลียน ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อ่ืนอย่างซ า้ๆ 7) การลบ บล็อก หรือปฏิเสธ
ผู้อ่ืนออกจากกลุ่มสังคมออนไลน์ 

การศึ กษ าของ Patterson, Allan, and Cross (2017) เรื่ อ ง  Adolescent 
perceptions of bystanders’ responses to cyberbullying ท่ีศึกษาเกี่ยวก ับอิทธิพลการร ับ รูข้อง
กลุ่มผู้สังเกตการณ์ท่ีมีส่วนรูเ้ห็นต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องผู้อ่ืน จากการ
สัมภาษณ์นักเรียน อายุ 13-16 ปี พบว่าผู้สังเกตุการณ์สามารถท่ีจะถูกชักชวนให้มีส่วนร่วม
ในการกระท ารังแกผู้อ่ืนผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทั้งผู้ร ังแก และผู้ถูกรังแก  

จ าก ก า รศ ึก ษ าข อ ง  ณ ัฐ ร ัช ต  ์ส า เม า ะ  แ ล ะค น อื ่น ๆ . (2557) 
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีการรับรูว้่าการกระท าในลักษณะของการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
มักจะตอ้งสรา้งความเสียหายหรือเส่ือมเสียต่อผู้กระท า ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเก่ียวข้อง
กับ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือศักดิ์ศรี ในกลุ่มผู ้หญิงมักจะเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ และการ
รับรูก้ารรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรล์ักษณะต่างๆ จะเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
และผู้ถูกกระท า รวมถึงเจตนาของผู้กระท า  

การวัดการรับรูพ้ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์จากการศึกษา
ท่ีเก่ียวข้อง ณัฐรัชต ์สาเมาะ และคนอ่ืนๆ. (2557) จากการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเยาวชน ท าให้ผู ้วิจัยสามารถอธิบายการรับรูข้องเยาวชน
ต่อการร ังแกในพืน้ที่ไซเบอร ์เป็นแบบสอบถามเชิงคุณภาพ ใช ้แบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาว่ามีขอบเขตเนือ้หาถูกตอ้ง เหมาะสม ครอบคลุมประเด็น
การวิจ ัยและวัตถุประสงคก์ารวิจ ัยครบถ้วน ซึ่งแบบสอบถามมีทั ้งหมด 4 ดา้น 1) สรา้ง
ความเสียหาย หรือเส่ือมเสียต่อผู ้ถูกกระท า 2) เจตนาท่ีไม่ดีของผู้กระท า 3) ความสัมพันธ์
ระหว่าง-ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า 4) สรา้งความร าคาญต่อผู้ถูกกระท า  
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สรุปการวดัการรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ผูว้ิจยัปรบัปรุงแบบ
วัดจากแบบสัมภาษณ์ของ ณัฐรัชต ์สาเมาะ et al. (2557) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการรับรูข้อง 
Sekuler and Blake (1990) โดยมาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริง
ท่ีสุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผู้ท่ีไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีระดับการรบัรูว้่าตนสามารถใช้
สภาพพืน้ท่ีไซเบอรใ์นการรงัแกผูอ่ื้นไดส้งูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่  
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4.3.2 ภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พืน้ทีไ่ซเบอร ์
ภมูิคุม้กนัทางจิต คือ การมีความพรอ้มในปรมิาณหนึ่งทางการรูค้ิด แรงจงูใจ

และวฒุิภาวะทางอารมณท่ี์มากพอท่ีจะจดัการกับสถานการณย์ั่วยุหรือการถูกปลุกป่ันโจมตีจาก
บุคคลอ่ืน (ท่ีมุ่งสรา้งให้เกิดการเปล่ียนความคิดหรือเจตคติ) ดว้ยจิตลักษณะท่ีแข็งแกร่งและ
ความสามารถในการเตรียมตนหลายดา้น ดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2551)  

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พื้นที่ไซเบอร์ 
McGuire (1964) น า เสนอแนวค ิดการปล ูก เ ชื อ้  ห ร ือการส ร า้ ง

ภูมิคุม้กันในตัวบุคคล ( Inoculation Theory) ทฤษฎีการปลูกเชือ้เพื่อสรา้งภูมิคุม้กันนีเ้ป็น
ทฤษฎ ีที ่ม ีพื น้ ฐ านหล ัก ก ารค ิดทั ้ง ใน เช ิง แ รงจ ูง ใจ แล ะกา ร รู ค้ ิด  (Motivational and 
cognitive principles) ท่ีอาศัยหลักทางการแพทยเ์พื่ออธิบายกระบวนการสรา้งภูมิคุม้กัน
การถูกชักจูงให้เปล่ียนเจตคติของบุคคล  

ด ุจ เด ือ น  พ ัน ธ ุม น าว ิน  แล ะ  ง ามตา  วน ิน ท านนท  ์( 2551) ได้
วิเคราะหว์่าภูมิคุม้กันตนเป็นคุณลักษณะ ท่ีส าคัญลักษณะหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพ ีย ง  การมีภ ูม ิคุ ม้ ก ันตน  ประกอบดว้ยการมี สต ิ -ส ัมปช ัญญะ ความชอบ เสี่ย ง 
ความสามารถในการจัดการกับปัญหา และการมองโลกในแง่ดี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การมองโลกในแง่ดี เป็นการคิดหรือความคาดหวัง ของบุคคลในการปรับตัวเมื่อเผชิญ
สถานการณ์ที่ท ้าทาย ปัญหาในชีวิต หรือเมื่อเกิดอุปสรรค โดยคาดว่าตนจะถูกต าหนิเป็น
ส่วนน้อย ปัญหานั้นส่งผลกระทบเฉพาะเจาะจงในวงจ ากัด และปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเรื่อง
ชั่วคราว 2) ความชอบ -เสี่ยง เป็นการร ับรูแ้ละความรูส้ ึกชอบหรือไม่พอใจในการแสดง
พฤติกรรมท่ีตนเห็นว่า จะเกิดผลดีในอนาคต ตระหนักว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นอันตรายแก่
ตนไดใ้นความเป็นจริง แต่ตอ้งการความตื่นเตน้ ทา้ทายและสนุก 3) สติ-สมัปชญัญะ เป็นการรูแ้ละ
เข้าใจเหตุการณ์ตรงตามความเป็นจริง การรูอ้ย่างมีเหตุมีผล และความไม่หลงคิดผิดจาก
ความเป็นจริง และ 4) การจัดการกับความเครียด เป็นความสามารถหรือความพรอ้มทาง
จิตของบุคคลในการปรับตัวและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้    ทั้งการจัดการกับความเครียด
ของตัวเอง การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคล และการแสวงหาการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้าง 

อ รพ ิน ท ร  ์ช ูช ม ,ส ุภ าพ ร  ธ น ะ ช าน ัน ท  ์แ ล ะ ท ัศ น า  ท อ งภ ัก ดี 
(2555)การภูมิคุม้กันทางจิต หมายถึง ค ุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบดว้ย
ความสามารถในการ พึ่งพาตนเองได ้มีสติสัมปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการ
เผชิญปัญหา และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวภูมิคุม้กันทางจิตมี 5 องคป์ระกอบดังนี ้   
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1) สติสัมปชัญญะ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความระลึกได้ และ
ตระหนกัรูอ้ยา่งใสใ่จในการคดิ พดูและกระท าใหด้  าเนินไปในทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

2) การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
พึ่งพาจุดเด่นและความสามารถของตนเอง ใช้ความส าเร็จในอดีตท่ีจะสนับสนุนและก าหนด
แนวทางการกระท าของตนเอง 

3) ความหวงั หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูว้า่ชีวิตมีความหมาย มีเปา้หมาย
มีหนทางท่ีสามารถบรรลไุด ้

4) การเผชิญปัญหา หมายถึง วิธีการมุ่งแก้ปัญหาท่ีบุคคลใชค้วาม
พยายามคดิหาหนทางแกปั้ญหาท่ีบคุคลเผชิญอยูใ่นชีวิตประจาวนัหรือความเครียดดว้ยตวัเองหรือ
แสดงออกถึงความตอ้งการ แก้ปัญหาโดยมีการขอค าปรึกษาในตวัปัญหานัน้กบัแหล่งตา่ง ๆ ท่ี
สามารถใหค้วามชว่ยเหลือได ้และหาขอ้มลูขา่วสารประกอบเพ่ือชว่ยแกปั้ญหา 

5) ความยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรบัตัว
หรือฟ้ืนตวักลับคืนมาไดจ้าก การเผชิญปัญหาอุปสรรค มีจิตใจท่ีเขม้แข็งมั่นคงในการอดทนต่อ
อุปสรรคและความเครียด สามารถจัดการกับ ความรูส้ึกอารมณ์ของตนเองได้ ปรับอารมณ์
ความคดิและพฤตกิรรมใหเ้ขา้กบัสภาพการณแ์ละสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงได ้

วนัวิสา สรีระศาสตร ์(2554) การมีภูมิคุม้กนัทางจิต หมายถึง การท่ีบุคคล 
มีความพรอ้มทางการรูก้ารคิด แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงพอที่จะจ ัดการกับ
สถานการณ ์ยั่วย ุหรือ  ปล ุก ป่ันโจมตีจากบุคคลอื่น  ที่มุ ่งสรา้งให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคิดหรือเจตคติ หรือพฤติกรรม ดว้ยจิตลักษณะท่ีแข็งแกร่งและความสามารถในการ
เตรียมตนหลายดา้น 

อภิชัย พันธเสน (2551) กล่าวถึงภูมิคุม้กันว่า เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันตัวเองไม่ให ้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ไม่มั่นคง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ใน
สภาวะสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง บุคคลท่ีมีภูมิคุม้ตน จะท าให้สามารถปรับตัว
ไดแ้ละมีชีวิตอยู่รอดได ้ภูมิคุม้กันจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยบรรเทาความรุนแรงท่ีไดร้ับ จากผลกระทบ 
การมีภูมิคุม้กันที่ดีในการดารงชีวิตไดแ้ก่ความสามารถพึ่งพาตนเองได ้( self – reliance) 
และ ความสามารถในการปรับตัวเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ ( resilience) 

Grotberg (1995) ไดใ้ห ้ความหมายว่า ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ 
คือความสามารถใน การฟ้ืนตัว ซึ่งเป็นศักยภาพที่ เป็นสากลของบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มี
ความสามารถ ที ่จะป ้องก ันการส ูญ เส ีย  ลดความรุนแรง  และผ ่านพ ้นจากการได ร้ ับ



  60 

ผลกระทบที่เกิดจากภาวะบีบคัน้ต ่างๆ ที่บ ุคคลตอ้งเผชิญไดด้ว้ยดี ความยืดหยุ่นทาง
อารมณ์ยังเป็นการช่วยเสริมสรา้งให้บุคคลมีการพัฒนาทางความคิด และมีพฤติกรรมท่ีพึ ง 
ประสงค ์และร ับรูใ้นสิ่งที่ตนเองเป็นอย่างเหมาะสม ดว้ยความเชื่อที่ว ่า 1) ตนเป็นคนมี
ความสามารถ มีความรูส้ึกมั่นคงทางใจ เช่ือในคุณค่าและความสามารถของตนเองในการควบคุม
จัดการกับสิ่งต่างๆท่ีอาจ เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 2) ตนมีความส าคัญ มีค่ามีความหมาย 
เป็นที่ยอมร ับและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว กลุ ่ม  หรือส ังคมที่แวดล ้อม 3) ตนมีพล ัง
อ านาจ มีความสามารถในการควบคุม หรือแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ท่ีอาจจะเข้ามาส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของตนเองได ้นอกจากนีย้ ังช่วยให ้บุคคลมีความสามารถในการใช ้ท ักษะชีวิต และ
ทักษะในการเผชิญปัญหาในรูปแบบต่างๆ  

Luthans, Avolio, Avey, and Norman (2007) ไดก้ล่าวถึงทุนทาง
จิตใจเชิงบวก (positive psychological capital) ที่จะสามารถเป็นภูมิคุม้กันใหบุ้คคลฝ่าวิกฤติ
ต่างๆไปได ้ประกอบดว้ยคุณลักษณะ ดังนี ้ 

1) ความเชื่อ ในความสามารถของตน (self efficacy) เป็นความ
มั่นใจวา่ ความสามารถของตนเพียงพอในการรบัมือและ เอาชนะตอ่สิ่งทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญ  

2) ความยืดหยุ่น (resiliency) เป็นความสามารถในดา้นบวกใน
การ ตา้นทานและรบัมือกับความเครียดและอุปสรรคปัญหา อีกทัง้สามารถรือ้ฟ้ืนตนเองกลับสู่
สภาวะปกตไิดอ้ยา่งรวดเรว็ หลงัเผชิญกับสถานการณท่ี์ยากล าบาก  

3) ความหวัง (hope) เป็นความรูส้ึกดา้นบวกต่อจุดมุ่งหมายว่า 
จะส าเรจ็ได ้ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ความมุ่งมั่นพากเพียรในการคน้หาและทาตามกระบวนการวิธี
เพ่ือมุง่สู ่จดุหมายนัน้  

4) การมองโลกในแง่ดี (optimism) เป็นความสามารถในการคาดหวงั
ผลลพัธด์า้นบวกทา่มกลางอปุสรรคปัญหา  

กล่าวโดยสรุปภูมิคุม้กนัทางจิต จึงเป็นคณุลกัษณะทางจิตใจ ท่ีประกอบดว้ย
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้มีสติสมัปชญัญะ มีความหวงั มีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา และมีความยืดหยุ่นในการปรบัตวัประกอบกับแนวคิดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จะเห็นไดว้่าคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งในการท่ีบุคคลจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
คณุคา่คือ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนเอง โดยท่ีภูมิคุม้กนัทางจิตน่าจะเป็นคณุลกัษณะหนึ่งท่ีจะช่วย
ปอ้งกนัตวัเองไม่ใหต้กอยู่ในภาวะเส่ียงไม่มั่นคงหรือไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดพ้รอ้มท่ีจะเผชิญ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นตา่ง ๆ ทางสงัคมได ้รวมทัง้สามารถจดัการกบัปัญหา ตา่งๆได ้
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หรืออาจกล่าวไดว้่าภูมิคุม้กัน คือการมีความพรอ้มในปริมาณหนึ่งทางการรูค้ิด แรงจูงใจ
และวฒุิภาวะทางอารมณท์างจิตช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ เม่ือประกอบกับ
นิยามพืน้ท่ีไซเบอรด์งัท่ีกลา่วมาแลว้ ดงันัน้ภูมิคุม้กนัตนทางจิตในพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ หมายถึง 
การท่ีบคุคลมีความพรอ้มทางการรู ้การคิดแรงจงูใจและวฒุิภาวะทางอารมณส์งูพอท่ีจะจดัการกบั
สถานการณย์ั่วย ุหรือการ ปลกุป่ันโจมตี จากบคุคลอ่ืนในพืน้ท่ีไซเบอร ์และสามารถปอ้งกนัตนจาก
อนัตรายจากการใชส่ื้ออินเทอรเ์น็ต (Berson et al., 2002; Strom & Strom, 2005; ดจุเดือน พนัธุมนาวิน 
และ งามตา วนินทานนท,์ 2551) 

สรุปความหมายภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พื ้นท่ีไซเบอร ์(Psychological 
immunity in cyberspace)ไดว้่า เป็นความพรอ้ม ทางการรบัรู ้การคดิ แรงจงูใจ และวฒุิภาวะทาง
อารมณ์สูงพอท่ีจะจัดการกับสถานการณ์ยั่วยุ หรือการ ปลุกป่ันโจมตี จากบุคคลอ่ืนในสังคม
เครือขา่ยออนไลน ์(social network) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1) การมองโลกในแง่ดี เป็นการวัดวิธีคิดหรือความคาดหวังของ
บุคคลในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีท้าทายหรือเม่ือเกิดปัญหาในพืน้ท่ีไซเบอร ์โดย
ประเมินว่า ใครคือผู้ท่ีควรรับผิดชอบ คาดว่าตนจะถูกต าหนิเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนน้อย 
ซึ่งปัญหานั้นส่งผลกระทบในวงจ ากัดหรือขยายผลไปในหลายสถานการณ์ในชีวิต เช่น บางโพสต์
อาจจะถูกถ่ายภาพหน้าจอเพื่อน าไปวิจารณ์ต่อ และปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นเรื่องชั่วคราวหรือ
ถาวร 

2) ความชอบเส่ียง เป็นจิตลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงปริมาณการ
รับรูแ้ละความรูส้ึกพอใจในการแสดงพฤติกรรมในพืน้ที่ไซเบอรที์่ตนเห็นว่าจะเกิดผลดีกัน
ตนในอนาคต แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น และตระหนักไดว้่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นอันตราย
แก่ตนได้ตามความเป็นจริง แต่ต้องการความต่ืนเต้น ท้าทาย สนุก หรือพฤติกรรมนั ้นอาจบรรลุ
เป้าหมายไดย้าก ถ้าไม่คิดเส่ียง และมีความพรอ้มท่ีแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น เน่ืองจากหวัง
ในรางวัลหรือการยอมรับจากผู้อ่ืน  

3) ส ต ิ-ส ัม ป ช ัญ ญ ะ  แ บ ่ง อ อ ก เป ็น  4 อ ง ค ป์ ร ะ ก อ บ  ค ือ 
สติสัมปชัญญะทั่วไป ความไม่หลงผิดจากความเป็นจริง การรูแ้ละเข้าใจเหตุการณ์ตรงตาม
ความเป็นจริง และการรูอ้ย่างมีเหตุมีผล  

4) การจัดการกับความเครียด เป็นความสามารถหรือความพรอ้ม
ทา งจ ิต ข องบ ุคค ล ใน การป ร ับ ต ัวแ ล ะจ ัด ก า รก ับ ปัญ หา ที ่เก ิด ขึ น้  แบ ่งอ อก เป็น  3 
องคป์ระกอบ คือ ความสามารถดา้นการจัดการ -ความเครียดของตนเอง ความสามารถ
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ดา้นการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคล และความสามารถดา้นการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง  

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พื้นที่
ไซเบอร์กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

จากการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมี
ภูมิคุม้กันทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภัย
ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข ้าร่วมและไม่เข ้าร่วมโครงการส่งเสริม
การใช ้อิน เทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัย (ว ันวิสา สรีระศาสตร ์, 2554)  จ านวน 597 คน ชั ้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3-5 พบผลวิจัยท่ีส าคัญว่านักเรียนท่ีมีภูมิคุม้กันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรม
การใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัยมากกว่านักเรียนท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม  

การว ัดภ ูมิคุม้ก ันทางจิตในการใช ้พื น้ ที่ไซ เบอร ์ต ัวอย่างการว ัด
ภูมิคุม้กันทางจิต เป็นแบบวัดของวันวิสา สรีระศาสตร ์(2554) ท่ีใช้องคป์ระกอบภูมิคุม้กัน
ตนทางจิตของ ดุจเดือน พันธุมนาวินและงามตา วนินทานนท ์(2551) จ านวน 45 ข้อ แบบ
วัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” การแปลผล
พิจารณาจากคะแนนของผู้ตอบ ผู ้ท่ีไดค้ะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีภูมิคุม้กันทางจิตในการใช้
พืน้ท่ีไซเบอรส์ูงกว่าผู้ท่ีมีคะแนนต ่ากว่า ค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .87 

สรุปการวัดภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจาก
แบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวินและงามตา วนินทานนท ์(2551) โดยมาตรวัดมีลักษณะเป็น
มาตรประเมินค่า 6 ระดบั ไดแ้ก่ 6 คือ “จริงท่ีสุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกว่า 
แสดงวา่มีภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรส์งูกวา่ผูท่ี้มีคะแนนต ่ากวา่ 

4.4 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่น กับพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ที่
ไซเบอร ์

เพศ และระดบัชัน้ มีการศกึษาพบวา่ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
ดงัการศึกษาการหาปัจจยัเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์พบว่า เพศหญิงตก
เป็นผูถู้กรงัแก สูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (Mishna et al., 2012) แต่ในเพศชายพบว่ามี
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีสถานะของเป็นผูร้งัแก และผูถ้กูรงัแกบอ่ยกว่าเพศหญิง เน่ืองจากมีความถ่ี
ในการเขา้ถึงการใชอิ้นเตอรเ์น็ตมากกว่า (Notar et al., 2013) และการศึกษา Kowalski & Limber (2013) 
พบวา่ระดบัชัน้การศกึษา และผลสมัฤทธ์ิการเรียน มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการรงัแกอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ Hinduja and Patchin (2013) พบว่านักเรียน เกรด 6 ถึง 12 มีความถ่ี
ของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรแ์ตกต่างกนั โดยนกัเรียนเกรด 8 พบว่ามีความถ่ีในการรงัแกใน
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พืน้ท่ีไซเบอรส์ูงสุด เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มประชากร มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

5. กรอบแนวคิดและการพัฒนากรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจ ัยศึกษาปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแก

ผ่านพืน้ที่ไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยอาศัยแนวการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมของมนุษยต์ามรูปแบบทฤษฎีปฏิส ัมพันธ์นิยม Interactionism Model) ที่ใชก้ ัน
อย่างแพร่หลายจากอดีตถึงปัจจุบนัของ แมคนัสสันและเอนดเ์ลอร ์(ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
2541 อา้งถึงใน Magnusson, 1977) เป็นแนวทางเบื อ้งตน้ในการประมวลเอกสาร และ
ก าหนดตวัแปรเชิงเหตุในการอธิบายและท านายพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์โดย
รูปแบบทฤษฎีปฏิส ัมพ ันธ ์นิยม กล่าวถึงสาเหตุส  าคญัของพฤติกรรมใดๆ ของมนุษยไ์ว ้4 
กลุ ่มสาเหต ุ คือ 1) ปัจจ ัยดา้นจิตของผูก้ระท า หมายถึง จิตล ักษณะค่อนขา้งคงที่ไม่อยู่
ภายใตอ้ิทธิพลของสถานการณปั์จจุบนัเป็นจิตลักษณะท่ีก่อตวัขึน้ตัง้แต่วัยเด็ก สะสมมาถึง
ปัจจุบนัจาก การปลูกฝังอบรมในครอบครวัและโรงเรียน ซึ่งตวัแปรกลุ่มนี ้เช่น การควบคมุอารมณ ์
และการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 2) ปัจจัยดา้นสถานการณ ์หรือ สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมท่ีบุคคลก าลังเผชิญอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งจะเอือ้อ านวยหรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรม 
ตวัอย่างเช่น ล ักษณะความสัมพ ันธ ์ก ับครอบครวั แบบอย่างพฤติกรรม โดยหากบุคคลมี
ความเก่ียวขอ้งกับสถานการณต์่างๆตลอดเวลา บุคคลก็มีแนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรม
สอดคลอ้งตามทิศทางท่ีสถานการณผ์ลักดนั 3) ปัจจัยดา้นจิตสถานการณห์รือท่ีเรียกว่า การ
ปฏิสัมพันธ์แบบกลไก Mechanical Interactionคือ ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิมอย่างนอ้ย 1 
ดา้น ร่วมกับปัจจัยทางสถานการณ์อย่างน้อย 1 ดา้น ที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมหนึ ่งๆ และ จิต
ล ักษณะตามสถานการณ  ์หรือ เร ียกว ่า  ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ในตน  (Organismic Interaction) 
หมายถึง ล ักษณะทางจิตที่เกิดจากการปฏิส ัมพ ันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับ
สถานการณป์ัจจ ุบนัภายในตวับ ุคคลนัน้  โดยจิตล ักษณะตามสถานการณม์ ักหวั่นไหว
แปรเปล่ียนไปตามสถานการณโ์ดยง่าย หรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลของสถานการณน์ัน้ๆ เช่น การ
รบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร์ 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยัศกึษาปัจจยัจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการรงัแก
ผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

สญัลกัษณต์วัเลขในวงกลม มีความหมาย ดงันี ้

1. ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดมิสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณท่ี์สมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

3. ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณท่ี์สมัพนัธก์ับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอร ์

4. ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์ และปัจจัยด้านจิต -
ลกัษณะตามสถานการณท่ี์มีปฏิสมัพนัธก์นักบัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
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6. สมมตฐิานการวิจัย 
1. ปัจจัยดา้นจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ์ และการรบัรูค้วามสามารถของตน

ดา้นการเรียน ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ์ ไดแ้ก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว แบบอย่าง
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ การ
รบั รูพ้ฤต ิกรรมการรงัแกผ ่าน พื น้ ที ่ไซ เบอร  ์ภ ูม ิคุ ม้ก ันทางจิตในการใช พื้ น้ ที ่ไซ เบอร  ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ดงันี ้ 

1.1 การควบคุมอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

1.2 การรบั รูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียนมีความส ัมพ ันธ ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

1.3 สัมพันธภาพกับครอบครวัมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรงัแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

1.4 แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรมี์ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรม
การรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

1.5 การรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรม์ีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

1.6 ภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรม์ีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
การรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยดา้นจิตล ักษณะเดิม ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ ์
การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์ประกอบดว้ย 2 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ส ัมพันธภาพกับครอบครวั แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์
และปัจจ ัยดา้นจิตล ักษณะตามสถานการณ  ์ประกอบดว้ย  2 ตวัแปร ไดแ้ก ่ การรบั รู ้
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์ภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ที่ไซเบอร)์ สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ไดอ้ย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 10  

3. ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวยัรุ่น ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชัน้ท่ีแตกต่างกัน  
จะมีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน  
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจ ัยครัง้ นี เ้ป็นการศ ึกษาความส ัมพ ันธ ์ (Correlational Study) เพื ่อศ ึกษา
ความสัมพันธ ์ปัจจัยทางจิตส ังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรข์อง
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลในวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาป่ีท่ี 1 
ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งในบทนีไ้ดก้ล่าวถึง การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
วิเคราะหข์อ้มูลดงัต่อไปนี ้ 

ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ วัยรุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนมีช่วงอายุระหว่าง 13-16 ปี ใน
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ใน

โรงเรียนเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชเ้กณฑข์นาดเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการน าไปใชว้ิเคราะหส์ถิติถดถอยพหุคณู ซึ่งอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่างละจ านวนตวั
แปร ควรจะเป็น 20 ถึง 40 : 1 (Howell, 1994) การวิจยัครัง้นีจ้ึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวใ้นเบือ้งตน้จ านวน 
300 คน ใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ (Hair; & et.al. 2010) ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ 
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้ก าหนดขึน้ตามนิยามของตวัแปร มีลกัษณะ
เป็นมาตรประเมินรวมค่า (summated rating scale) โดยมีทัง้เครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ใหม่ ท่ีไดป้รบัปรุงจาก
แบบวดัท่ีใชใ้นงานวิจยัอ่ืนๆ และเครื่องมือวดัท่ีน ามาใชท้ัง้ฉบบั เครื่องมือในงานวิจยันีมี้จ  านวน 8 ตอน 
คือ 

1. แบบวดัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
2.. แบบวดัการควบคมุอารมณ ์   
3. แบบวดัความสามารถของตนดา้นการเรียน 
4. แบบวดัสมัพนัธภาพกบัครอบครวั 
5. แบบวดัแบบอยา่งพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
6. แบบวดัการรบัรูก้ารรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
7. แบบวดัภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์
8. แบบสอบถามขอ้มลูทางตวัแปรภมูิหลงัดา้นเพศ และระดบัชัน้ 

1. แบบวัดพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์(Cyberbullying behavior) 
ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์การสรา้งขอ้ค าถาม

เพ่ือใช้วัดตัวแปรพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(Cyberbullying behavior) โดยการ
ประเมินความถ่ีพฤติกรรมของวยัรุน่ท่ีกระท าการรงัแกผูอ่ื้นผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ในบทบาทของผูร้งัแก
ในระยะ 1 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งแบบวัดท่ีผู้วิจัยปรบัปรุงมาจากแบบวัดของ Garaigordobil and 
Valderrey (2016) ก าหนดขึน้ตามนิยามของตัวแปรพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์
ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating scale) 6 ระดบัตัง้แต ่“ไม่เคยท าเลย” ถึง “ท า
เป็นประจ า” แบบวดันีมี้ขอ้ค าถาม 23 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัดงักล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา
และผูท้รงคณุวฒุิอีก 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) และภาษาท่ีใช้
ให้สอดคล้องกับนิยามของ(ตัวแปร) แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคณุวฒุิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) กบัวยัรุน่ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน แลว้น าข้อมูลมาตรวจสอบและ
วิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายในของเครื่องมือทัง้ฉบบั ดว้ยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การ
คัดเลือกใช้เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item-total 
correlation) มีค่าตัง้แต่ .20 ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคุณภาพตามเกณฑจ์ านวน 18 ขอ้ มีค่า Item-total 
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correlation อยู่ระหว่าง .211 ถึง .440 จากนัน้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ฉบับ
โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .803  (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข)  

ตวัอยา่งแบบวดัพฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดัพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เป็น
ขอ้ความทางบวกทัง้ฉบบั เป็นค าตอบ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยให้
คะแนนตามล าดบัดงันี ้“ท าเป็นประจ า” คะแนนเท่ากบั 6 คะแนน และลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่
เคยท าเลย” คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน โดยผูต้อบท่ีไดค้ะแนนสงูกว่า แสดงว่ามีพฤติกรรมการรงัแก
กนัผา่นพืน้ท่ีไซเบอรม์ากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

2. การควบคุมอารมณ ์(Emotional control)  
ผูว้ิจัยปรบัปรุงแบบวัดการควบคุมอารมณ์ มาจากบางส่วนของแบบสอบถาม 

Emotional Regulation Index for Children and Adolescents (ERICA) ดา้นการควบคมุอารมณ์
ในเด็กและวัยรุ่น Dameron (2015) เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดตัวแปรการควบคุมอารมณ์ในวัยรุ่น 
ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating scale) 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” แบบวัดนีมี้ขอ้ค าถาม 17 ขอ้ โดยผู้วิจัยไดน้  าแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูท้รงคณุวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) และภาษาท่ีใชใ้ห้
สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรการควบคุมอารมณ์ แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช ้(Try out) กับวยัรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน แลว้น าขอ้มูลมา
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ตรวจสอบและวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายในของเครื่องมือทัง้ฉบบั 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total 
correlation) การคดัเลือกใชเ้กณฑค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
(Item-total correlation) มีค่าตัง้แต่ .20 ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ ์จ านวน 10 ขอ้ มีค่า 
Item-total correlation อยู่ระหว่าง .381 ถึง .626 จากนัน้คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดั
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ทัง้ฉบบัเทา่กบั .837  (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตวัอยา่งแบบวดัการควบคมุอารมณ ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดัพฤติกรรมการรงัแกกันผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เป็น
ขอ้ความทัง้ทางบวกและทางลบ เป็นค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดย
ใหค้ะแนนตามล าดบัดงันี ้ถา้เป็นขอ้ความทางบวก “จริงท่ีสดุ” คะแนนเท่ากบั 6 คะแนน และลงมา
ตามล าดับจนถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน ถ้าเป็นข้อความทางลบ “จริงท่ีสุด” 
คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน และลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จรงิเลย” คะแนนเท่ากบั 6 คะแนน ผูต้อบ
ท่ีไดค้ะแนนมากกวา่แสดงวา่มีความสามารถในการควบคมุอารมณไ์ดส้งูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

3. การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน (Academic self-efficacy) 
ผูว้ิจัยปรบัปรุงแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน (Academic 

self-efficacy) จากแบบวัดของ วิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) เป็นข้อค าถามเพ่ือใช้วัดการรับรู ้
ความสามารถของตนดา้นการเรียน ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating scale) 6 ระดบั
ตัง้แต ่“มั่นใจนอ้ยท่ีสดุ” ถึง “มั่นใจมากท่ีสดุ” แบบวดันีมี้ขอ้ค าถาม 15 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดั
ดงักล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา 
(Content validity) และภาษาท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตน
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ดา้นการเรียน  แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวุฒิ หลงัจากนัน้
น าไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน แลว้น าขอ้มลูมาตรวจสอบและวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้
ด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของเคร่ืองมือทั้งฉบับ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม  (Item-total correlation) การคดัเลือกใชเ้กณฑ ์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) มีค่า
ตั้งแต่ .20 ได้ข้อค าถามท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์จ านวน 8 ข้อ  มีค่า Item-total correlation อยู่
ระหว่าง .548 ถึง .703 จากนั้นค่าความเช่ือมั่ น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .880  (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตวัอยา่งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 
เป็นขอ้ความทางบวกทัง้ฉบบั เป็นค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ 
โดยใหค้ะแนนตามล าดบัดงันี ้“มั่นใจมากท่ีสุด” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามล าดบั
จนถึง “มั่นใจนอ้ยท่ีสดุ” คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน โดยผูต้อบท่ีไดค้ะแนนสงูกวา่ แสดงว่ามีการรบัรู ้
ความสามารถของตนดา้นการเรียนมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 
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4. สัมพันธภาพกับครอบครัว (Family relationship)  
ผูว้ิจยัปรบัปรุงแบบวดัสมัพนัธภาพกบัครอบครวั มาจากแบบวดัของ สมิธ วฒุิสวสัดิ ์

(2552) เป็นขอ้ค าถามเพ่ือใชว้ัดการแสดงออกถึงความผกูพนัอนัดีระหว่างสมาชิกในครอบครวัเป็น
ความเอาใจใส่ ผูกพัน ห่วงใยการแสดงความรกัใคร่ระหว่างกันและกัน การใหค้วามช่วยเหลือ
เอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน การมีกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม ่
ผูป้กครอง ญาตผิูใ้หญ่คนอ่ืน เชน่ ปู่  ย่า ตา ยาย ลงุ ปา้ นา้ อา รวมทัง้การมีสว่นรว่มการแกปั้ญหา
ในครอบครัว และการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน การวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว 
ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating scale) 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” แบบวัดนีมี้ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ โดยผู้วิจัยไดน้  าแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูท้รงคณุวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) และภาษาท่ีใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรสมัพนัธภาพกบัครอบครวั แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช ้(Try out) กับวยัรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน แลว้น าขอ้มูลมา
ตรวจสอบและวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายในของเครื่องมือทัง้ฉบบั 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item-total 
correlation) การคดัเลือกใชเ้กณฑค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
(Item-total correlation) มีค่าตัง้แต่ .20 ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคณุภาพตามเกณฑจ์ านวน 10 ขอ้ มีค่า 
Item-total correlation อยูร่ะหว่าง .582 ถึง .780 จากนัน้หาคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ
วดัทัง้ฉบบัโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ไดค้่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .891 (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 
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ตวัอยา่งแบบวดัสมัพนัธภาพกบัครอบครวั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดัสมัพนัธภาพกบัครอบครวั เป็นขอ้ความทางบวก
ทัง้ฉบบั เป็นค าตอบ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนตามล าดบั
ดงันี ้“จริงท่ีสดุ” คะแนนเท่ากบั 6 คะแนน และลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนเท่ากับ 
1 คะแนน โดยผูต้อบท่ีไดค้ะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีสัมพันธภาพกับครอบครวัท่ีดีกว่าผูต้อบท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 

5. แบบอย่างพฤตกิรรมการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์(Role model of 
cyberbullying)  

ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์การสรา้งขอ้
ค าถามเพ่ือใชว้ดั เป็นการวดัระดบัการรบัรูแ้บบอย่างของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรจ์าก
บคุคลรอบตวั ไดแ้ก่ บคุคลในครอบครวั ญาต ิเพ่ือน บคุคลท่ีมีช่ือเสียง หรือแบบอยา่งจากส่ือตา่งๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตรประเมินค่า 
(Rating scale) 6 ระดบัตัง้แต ่ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จรงิเลย” แบบวดันีมี้ขอ้ค าถาม 15 ขอ้ โดย
ผูว้ิจัยไดน้  าแบบวัดดังกล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนื ้อหา (Content validity) และภาษาท่ีใช้ให้สอดคล้องกับนิยามของตัวแปร
แบบอยา่งพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน แล้วน าข้อมูลมา
ตรวจสอบและวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายในของเครื่องมือทัง้ฉบบั 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total 
correlation) การคดัเลือกใชเ้กณฑค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
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(Item-total correlation) มีค่าตัง้แต่ .20 ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคณุภาพตามเกณฑจ์ านวน 10 ขอ้ มีค่า 
Item-total correlation อยูร่ะหว่าง .244 ถึง .669 จากนัน้หาคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ
วดัทัง้ฉบบัโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ไดค้่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .823 (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตวัอยา่งแบบอยา่งพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดัแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
เป็นขอ้ความทางบวกทัง้ฉบบั เป็นค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ 
โดยใหค้ะแนนตามล าดบัดงันี ้“จริงท่ีสดุ” คะแนนเทา่กบั 6 คะแนน และลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่
จริงเลย” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าได้รบัอิทธิพลจากแบบอย่าง
พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรม์ากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

6. การรับรู้การรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์(Perception of cyberbullying)  
ผูว้ิจยัปรบัปรุงแบบวดัการรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์การสรา้งขอ้ค าถามเพ่ือ

ใชว้ดั (ตวัแปร) ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating scale) 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง 
“ไม่จริงเลย”แบบวดันีมี้ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัดงักล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา
และผูท้รงคณุวฒุิอีก 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) และภาษาท่ีใช้
ใหส้อดคลอ้งกับนิยามของตวัแปรการรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้
ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ หลังจากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) กับวยัรุ่นท่ีก าลัง
ศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน แลว้
น าข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหค์ุณภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของ
เคร่ืองมือทัง้ฉบบั ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม 
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(Item-total correlation) การคดัเลือกใชเ้กณฑค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวม (Item-total correlation) มีค่าตัง้แต่ .20 ไดข้อ้ค าถามท่ีมีคุณภาพตามเกณฑจ์ านวน 
10 ขอ้ มีคา่ Item-total correlation อยู่ระหว่าง .352 ถึง .669 จากนัน้คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s 
coefficient) ไดค้า่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .848  (รายละเอียดดใูนภาคผนวก ข) 

ตวัอยา่งแบบวดัการรบัรูก้ารรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดัการรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
เป็นขอ้ความทางบวกทัง้ฉบบั เป็นค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ 
โดยใหค้ะแนนตามล าดบัดงันี ้“จริงท่ีสดุ” คะแนนเทา่กบั 6 คะแนน และลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่
จริงเลย” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน โดย ” ผู้ท่ีไดค้ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีระดับการรับรูว้่าตน
สามารถใชส้ภาพพืน้ท่ีไซเบอรใ์นการรงัแกผูอ่ื้นไดส้งูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

7. ภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พืน้ทีไ่ซเบอร ์(Psychological immunity in 
cyberspace)  

ผูว้ิจยัปรบัปรุงแบบวดัภูมิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์การสรา้งขอ้ค าถาม
เพ่ือใชว้ัด (ตวแปร) ลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตรประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดบัตัง้แต ่
ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวดันีมี้ขอ้ค าถาม 33 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัดงักล่าวไป
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content 
validity) และภาษาท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกับนิยามของตวัแปรภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์
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แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ หลงัจากนัน้น าไปทดลองใช ้
(Try out) กับวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 100 คน แลว้น าขอ้มูลมาตรวจสอบและวิเคราะหค์ุณภาพรายดว้ยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การ
คดัเลือกใชเ้กณฑด์งันี ้มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม คา่ตัง้แต ่
.20 ขึน้ไป มีค่า Item-total correlation อยู่ระหว่าง .204 ถึง .420 จากนั้นหาค่าความเช่ือมั่ น 
(Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach 
Alpha’s coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่ นทั้งฉบับเท่ากับ .788  (รายละเอียดดูใน
ภาคผนวก ข) 

ตวัอยา่งแบบวดัภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์

เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความในแบบวัดภูมิคุม้กันทางจิตในการใช้พืน้ท่ีไซเบอร ์เป็น
ขอ้ความทัง้ทางบวกและทางลบ ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ 
โดยใหค้ะแนนตามล าดบัดงันี ้ถา้เป็นขอ้ความทางบวก “จริงท่ีสุด” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และ
ลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน และถา้เป็นขอ้ความทางลบจะให้
คะแนน ดังนี ้“ไม่จริงเลย” เท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามล าดับจนถึง “จริงท่ีสุด” เท่ากับ 1 
คะแนน โดยผูต้อบท่ีไดค้ะแนนสงูกว่า แสดงว่ามีภูมิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรส์งูกว่าผูท่ี้
ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

8. แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่น  
ตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ และระดับชั้น เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 

รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการวิจ ัยครัง้นีผู้ว้ิจ ัยไดน้  าแบบวัดที่สรา้งขึน้มาท าการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

ดงัรายละเอียดต่อไปนี  ้
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content validity) ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัท่ีสรา้ง-

ขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์เพ่ือขอค าแนะน าแกไ้ข และน าแบบวดัท่ีปรบัปรุงแกไ้ข
แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจอย่างดีในเรื่องเนือ้หาของสิ่งท่ีตอ้งการ
วดั ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัว่ามีเนือ้หาครบถว้นตามนิยามปฏิบตัิการหรือไม่ โดย
คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.60 ขึน้ไป แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมก่อนท่ีจะน า
แบบวดัทัง้หมดไปทดลองใช ้(Try out)  

2. การวิเคราะหห์าคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination) ผูว้ิจยัน าแบบวดัแต่ละฉบบัท่ีไดห้า
ความเท่ียงตรงแลว้ไปทดลองใชก้ับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวหรือคลา้ยคลึง
กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน จากนัน้น าแบบวดัมาวิเคราะหค์่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
คา่ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป  

3. การหาคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) น าแบบวดัทกุฉบบัไปหาคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดั
โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha -coefficient) ของครอนบรคั (Cronbach)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เสนอขออนุญาตการท าวิจ ัยในมนุษย ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั

พิจารณาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้อ  านวยการ

โรงเรียนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บขอ้มลู เพ่ือขออนญุาตเก็บขอ้มลูงานวิจัย 
3. ผูว้ิจยัน าแบบวดัไปด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยขอความรว่มมือจากเจา้หนา้ท่ี

และอาจารยใ์นโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
3.1 อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง พรอ้มทั้งยืนยันกับนักเรียนว่า ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อ
นกัเรียนอยา่งแนน่อน 

3.2 ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลูจากแบบวดัทกุฉบบั 
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การจัดกระท าและวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลครัง้นีใ้ช ้Multiple Regression Analysis ช่วยในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปนี ้  
1. ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปร วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหา

คา่รอ้ยละ  
2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยใชก้ารหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ

เพียรส์นั (Pearson correlation coefficient) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ 1  
3. การวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis) ด้วยวิ ธี  Enter และ 

Stepwise เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ 2  
4. การวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two – way ANOVA) เพ่ือทดสอบในสมมติฐาน

ขอ้ 3 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจยัเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์อง

วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดมิ ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์และปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์
กบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์2) เพ่ือท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์โดยใช้
ปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตาม
สถานการณใ์นกลุ่มรวมและเมื่อจ าแนกตาม เพศ และระดบัชัน้ และ 3) เพื่อหาวัยรุ่นกลุ่ม
เส่ียงท่ีมีพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์โดยมีปัจจยัดา้นชีวสงัคมและภมูิหลงัเป็นตวัแปรแบง่กลุ่ม
ย่อย คือ เพศ ระดับชั้น ในบทนีจ้ะไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยใช้
ตารางประกอบค าบรรยาย ตามล าดบั ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 ผลวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้จ าแนกตามตวัแปรภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ โดยหา
คา่รอ้ยละ  

สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์กบัปัจจยั
ดา้นจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์และ การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน ปัจจยั
ดา้นลกัษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกบัครอบครวั และ แบบอยา่งการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์และ
ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และ
ภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์

สว่นท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
ในกลุม่รวมและเม่ือจ าแนกตามตวัแปรภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชัน้ โดยใชปั้จจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม 
ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และ การรับรูค้วามสามารถของตนด้านการเรียน ปัจจัยด้านลักษณะ
สถานการณ ์ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกบัครอบครวั และ แบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจยัดา้น
จิตลกัษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กัน
ทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์

สว่นท่ี 4 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เม่ือจ าแนกตาม
ตวัแปรภมูิ-หลงั ไดแ้ก่ เพศ และ ระดบัชัน้ เพ่ือหาวยัรุน่กลุม่เส่ียง 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนท่ี 1 ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ท่ีจ  าแนกตามตวัแปรภูมิหลังของวัยรุ่น 

ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชัน้ โดยการหาค่ารอ้ยละ ดงัตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 2 แสดงคา่รอ้ยละของวยัรุน่ท่ีจ  าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ 

จากตาราง 2 พบว่างานวิจยันีมี้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 300 คน เป็นวยัรุน่เพศชายมีจ านวน 
146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.7 ในขณะเดียวกนัวยัรุน่เพศหญิงมีจ  านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.3 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มระดับชั้น คือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีจ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีจ  านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 100 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 

ส่วนที่ 2 ผูว้ิจ ัยท าการวิเคราะหค์ ่าส ัมประสิทธิ์สหสัมพ ันธ ์ระหว่างปัจจ ัยดา้นจิต
ลักษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ ์และ การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 
ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ ส ัมพันธภาพกับครอบครวั และแบบอย่างการรงัแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูพ้ฤติกรรมการ
รงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรโ์ดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธ์ิ
ส ห ส ัม พ ัน ธ ์ข อ ง เพ ีย ร ส์ ัน  (Pearson's product moment correlation coefficient) พ บ
ผลการวิจัยดงัตาราง 3 
  

ตวัแปรแบง่กลุม่ยอ่ย จ านวน(คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   
         ชาย 146 48.7 
         หญิง 154 51.3 
2. ระดบัชัน้การศกึษา   
         มธัยมศกึษาปีท่ี 1  100 33.3 
         มธัยมศกึษาปีท่ี 2 100 33.3 
         มธัยมศกึษาปีท่ี 3 100 33.3 
รวม 300 100 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรตา่ง ๆ ใน
กลุม่รวม 

ตวัแปร �̅� S.D. Emo Aca Fam Model Per Immu 
CB 1.483 .589 -.252** -.037 -.035 .298** .206** -.168* 
Emo 3.856 .719  .210* .188* -.420** -.330** .419** 
Aca 3.549 .803   .317** .016 .066 .252** 
Fam 4.322 .896    -.048 .027 .161* 
Model 2.450 .836     .440** -.315** 
Per 3.005 1.043      -.292** 
Immu 4.259 .605       

n = 300, *p < .05; ** p < .01 

x̅ = คา่เฉล่ีย, S.D = คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หมายเหตุ: CB หมายถึง พฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร์, Emo หมายถึง การ
ควบคมุอารมณ ,์ Aca หมายถึง ความสามารถของตนดา้นการเรียน, Fam หมายถึง สมัพนัธภาพ
กบัครอบครวั, Model หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ,์ Per หมายถึง การ
รบัรูก้ารรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร,์ Immu หมายถึง ภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มรวมกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร์มี
ความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบ โดยตัวแปร การควบคุมอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1.1 การรบัรูค้วามสามารถของตนด้านการเรียนไม่พบความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1.2 สมัพนัธภาพกบัครอบครวัไม่พบความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรงัแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ี 1.3 
แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรมี์ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ี 1.4 
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การรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรมี์ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1.5 
ภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรมี์ความสมัพันธท์างลบกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
ของวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ี 1.6 

 
ส่วนท่ี 3 ผูว้ิจัยวิเคราะหผ์ลการท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นกลุ่ม

รวม และเมื่อจ าแนกตามตวัแปรภูมิหล ัง ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชัน้  โดยใชป้ัจจ ัยดา้นจิต
ลักษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ ์และ การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 
ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ สัมพันธภาพกับครอบครวั และ แบบอย่างการรงัแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร ์และปัจจ ัยดา้นจิตล ักษณะตามสถานการณ  ์ไดแ้ก่ การรบั รู เ้กี่ยวก ับ
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้ ้นท่ีไซเบอรโ์ดยใชส้ถิติ
วิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple-Regression) แบบ Enter ปรากฏผลดงัภาพต่อไปนี  ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงรอ้ยละการท านายพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

จากภาพประกอบ 4 พบว่าปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์
ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์สามารถรว่มกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด้
รอ้ยละ 11.2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 เม่ือแยกแตล่ะกลุ่ม
ตวัแปรพบว่า ปัจจยัดา้นจิต จิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์และ การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนดา้นการเรียน สามารถรว่มกนัท านายพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดร้อ้ยละ 6.4  

ปัจจยัดา้นสถานการณ ์ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกบัครอบครวั และแบบอยา่งการรงัแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรเ์รียน สามารถรว่มกนัท านายพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดร้อ้ยละ 8.9  

และปัจจยัดา้นจิตสถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
และภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรส์ามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
ไดร้อ้ยละ 5.6 
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จากนัน้ผูว้ิจ ัยไดท้  าการวิเคราะหค์วามสามารถในการท านายแบบ Stepwise เพื่อ
หาตวัท านายพฤต ิกรรมการรงัแกผ ่าน พื น้ ที ่ไซ เบอร  ์โดยใชป้ัจจ ัยดา้นจิต  ปัจจ ัยดา้น
สถานการณ ์และปัจจัยดา้นจิตสถานการณใ์นกลุ่มรวม และเมื่อจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง 
ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชัน้ ปรากฏผลดงัตาราง 3  
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จากตาราง4 ผลการท านายพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรใ์นกลุม่รวมโดยโดยใชส้ถิติ
วิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู แบบ Stepwise ผลการวิเคราะหพ์บว่าปัจจยัดา้นจิตลกัษณะ ไดแ้ก่ การควบคมุ
อารมณ์ และการรับรู ้ความสามารถของตนด้านการเรียน ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ 
สัมพันธภาพกับครอบครวั และแบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตาม
สถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กนัทางจิตในการใช้
พืน้ท่ีไซเบอร ์ผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรทัง้หมดสามารถท านายพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดร้อ้ย
ละ 11.2 โดยตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์ูงสุด ไดแ้ก่ แบบอย่าง

พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(β=.233) ตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ

เบอรร์องลงมา ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์(β= -.153) ตามล าดบั  
ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม สามารถท านายพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด ้รอ้ยละ 

6.4ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์(β= -.252) ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์สามารถท านายพฤติกรรมการ

รงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดร้อ้ยละ 8.9 ไดแ้ก่ แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์(β= .298) 
ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดร้อ้ยละ 5.6 ไดแ้ก่ 

การรบัรูก้ารรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์(β= .206) และ ภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์(β= -.118) 
เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เม่ือจ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ ผล

การวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรเ์กือบทุกกลุ่มย่อย ได้
เป็นอนัดบัแรก คือ แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์สามารถท านายไดท้ัง้ในกลุ่มเพศชาย 
เพศหญิง และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ยกเวน้กลุม่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1ตวัแปรท่ีสามารถท านาย
เป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์ส าหรบัตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรเ์ป็นอันดับสองและอันดับสาม ได้แก่ แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์และ
สมัพนัธภาพครอบครวั ในกลุ่มเพศหญิง การควบคมุอารมณ ์เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการ
รงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรเ์ป็นอันดับสอง ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตัวแปรท่ีสามารถท านาย
พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์เพียงตวัแปรเดียว  
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์เมื่อ
จ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ และ ระดบัชัน้ เพื่อหาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง พบว่าในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เม่ือจ าแนกตาม
ตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ และ ระดบัชัน้ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีน ัยส าคญั เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรพ์บว่าในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง 
และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรใ์นระดบัชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์ูงท่ีสุด  

ตาราง 5 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
ตามตวัแปร เพศ และระดบัชัน้การศกึษา ท่ีแบง่ตามลกัษณะทางชีวสงัคมในกลุม่ย่อย เพ่ือหาวยัรุน่
กลุม่เส่ียง 

กลุม่ SS df MS F Sig 
เพศ .085 1 .085 .244 .622 
ระดบัชัน้การศกึษา .718 2 .356 1.030 .358 
เพศ x ระดบัชัน้การศกึษา .751 2 .376 1.078 .342 
ความคลาดเคล่ือน 102.460 294    
ผลรวม 763.759 300    

หมายเหต ุ

SS = ค่าผลบวกยกก าลังสองของคะแนน , df = ชั้นของความอิสระ, MS = ค่าเฉล่ีย
ผลบวกก าลงัสองของคะแนน, F = คา่สถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณา, SE = ความคลาดเคล่ือนในการ
พยากรณ ์

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทางในกลุ่มย่อยเพ่ือหาวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง 
พบว่าไม่มีปฏิสมัพันธร์่วมระหว่างตวัแปรเพศ และระดบัชัน้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอร ์และยังพบว่าในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
เม่ือจ าแนกตาม เพศ และระดบัชัน้ท่ีแตกต่างกัน พบว่าพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ท่ี 3 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในการวิจ ัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซ
เบอรข์องว ัยรุ ่นในกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจ ัยไดม้ีการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้ม ูลตาม
สมมติฐานเป็นหลัก ในบทสรุปและอภิปรายผลดงัต่อไปนี ้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี  ้

1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์
และการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกับ
ครอบครวั และ แบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ 
การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กันทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์กับพฤติกรรมการรงัแก
ผา่นพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุน่ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ปัจจยัปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์และการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการ
เรียน ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกบัครอบครวั และ แบบอยา่งการรงัแกผา่นพืน้ท่ี
ไซเบอร ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และ
ภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ในกลุม่รวมและเม่ือจ าแนกตาม เพศ และระดบัชัน้ 

3. เ พื ่อห าว ัย รุ ่น กลุ ่ม เ สี ่ย ง ที ่ม ีพ ฤต ิก รรม การ ร ัง แกผ ่าน พื น้ ที ่ไซ เบ อ ร ใ์น
กรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ วยัรุน่ซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 โดยมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑข์นาดเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการน าไปใชว้ิเคราะหส์ถิติถดถอยพหุคณู ซึ่งอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่างละจ านวนตวั
แปร เป็น 20 ถึง 40 : 1 (Howell, 1994) โดยใชก้ารสุ่มแบบหยิบฉลากเพ่ือเลือกโรงเรียนในสงักัดส านกังาน
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เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากจ านวน 67 โรงเรียน เลือกมา 1 โรงเรียน และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) การวิจยัครัง้นีจ้ึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวใ้น
เบือ้งตน้จ านวน 300 คน 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ มี 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 
1.1 กลุม่ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวัแปร 

1.1.1 การควบคมุอารมณ ์(Emotional Control) 
1.1.2 การรับ รู ้ความสามารถของตนด้านการเรียน  (Academic self-

efficacy) 
1.2 กลุม่ปัจจยัดา้นลกัษณะสถานการณ ์

1.2.1 สมัพนัธภาพกบัครอบครวั (Family relationship) 
1.2.2 แบบอยา่งการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์(Role model of cyberbullying) 

1.3 กลุม่ปัจจยัดา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ ์ประกอบดว้ยตวัแปร 
1.3.1 การรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์
(Perception of cyberbullying) 
1.3.2 ภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์
(Psychological-immunity in cyberspace) 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์(Cyberbullying behavior) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในงานวิจ ัยประกอบดว้ยแบบสอบถามที่ทัง้หมด 8 ตอน โดยตอนที่ 1) 

แบบสอบถามขอ้มูลภูมิหล ังของวัยรุ ่น ตอนที่ 2) แบบวัดพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซ
เบอร ์ตอนท่ี 3) แบบวัดการควบคุมอารมณ ์ตอนท่ี 4) แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตน
ดา้นการเรียน ตอนท่ี 5) แบบวัดวัดสัมพันธภาพกับครอบครวั ตอนที่ 6) แบบวัดแบบอย่าง
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์ตอนที่ 7) แบบวัดการรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
ตอน ที ่ 8) แบบสอบถามภ ูม ิคุ ม้ ก ันทางจ ิต ในการใช พื้ น้ ที ่ไซ เบอร  ์ม ีค ่าความ เชื ่อมั่น 
(Cronbach's Alpha) ตัง้แต่ .763 - .890 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เสนอขออน ุญาตการท าวิจ ัยในมน ุษยต์ ่อคณะกรรมการจร ิยธรร มส าหรบั

พิจารณาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. น าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้  านวยการ

โรงเรียนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บข้อมูล เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจัย  
3. ผูว้ิจ ัยน าแบบวัดไปด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยขอความร่วมมือจ าก

เจา้หนา้ท่ีและอาจารยใ์นโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
3.1 อธิบายวตัถุประสงคข์องการวิจยั และขอความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตวัอย่าง พรอ้ม

ทัง้ยืนยนักบันกัเรียนวา่ ขอ้มลูทัง้หมดจะเป็นความลบัและไมมี่ผลกระทบตอ่นกัเรียนอยา่งแนน่อน 
3.2 ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลูจากแบบวดัทกุฉบบั 

จากการที่ผูว้ ิจ ัยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างว ัยรุ ่น ซึ่งศึกษาในระดบัชัน้
ม ัธยมศ ึกษาป่ี ที ่ 1 ถ ึงม ัธยามศ ึกษาปี ที ่ 3 ระดบัชัน้ละ 100 ช ุด  กลุ ่มตวัอย ่างว ัย รุ ่น ได้
แบบสอบถามคืนมาทัง้หมด 300 ชุด คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การจัดกระท าและวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลครัง้นีใ้ช ้Multiple Regression Analysis ช่วยในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปนี  ้
1. ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปร วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหา

คา่รอ้ยละ 
2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร โดยใชก้ารหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ

เพียรส์นั (Pearson correlation coefficient) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ 1 
3. การวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis) ด้วยวิ ธี  Enter และ 

Stepwise เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ 2 
4. การวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two – way ANOVA) เพ่ือทดสอบในสมมติฐาน

ขอ้ 3 
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สรุปผลการวิจัย 
1. พบว่า การควบค ุมอารมณ  ์และภ ูม ิคุ ม้ก ันทางจิตในการใช พื้ น้ ที ่ไซ เบอรมี์

ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01และ.05 ส่วนแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และการรบัรูก้ารรงัแก
ผ่านพืน้ที่ไซเบอรม์ีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. พบว่าปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์ปัจจัยดา้นจิต
ลักษณะตามสถานการณ ์สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรใ์น
กลุ่มรวมไดร้อ้ยละ 11.2 ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ ส ัมพันธภาพกับครอบครวั 
และ แบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่าน
พืน้ที่ไซเบอรไ์ดร้อ้ยละ 8.9 ปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ์ และ การรบัรู ้
ความสามารถของตนดา้นการเรียน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
ไดร้อ้ยละ 6.4 และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรม
การรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กันทางจิตในการใช้พืน้ท่ีไซเบอรส์ามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดร้อ้ยละ 5.6 โดยผลการท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่าน
พืน้ที่ไซเบอรใ์นกลุ ่มรวม และกลุ่มย่อย เมื่อจ าแนกตามตวัแปรภูมิหล ัง ไดแ้ก่ เพศ และ
ระดบัชัน้ โดยใชปั้จจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณ ์และปัจจัยดา้น
จิตลักษณะตามสถานการณ ์พบว่า ตวัแปรปัจจัยดา้นลักษณะสถานการณท่ี์สามารถท านาย
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นเกือบทุกตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ แบบอย่างพฤติกรรม
การรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์ส าหรบัตวัแปรปัจจ ัยดา้นจิตล ักษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคุม
อารมณ ์สามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรต์วัแปรภูมิหลังเฉพาะเพศหญิง
และระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ ์และตวัแปรดา้นจิตลักษณะตาม
สถานการณ ์สามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรต์วัแปรภูมิหล ังเฉพาะ
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ สัมพันธภาพกับครอบครวั และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตาม
สถานการณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรงัแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซ
เบอร ์เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ และ ระดบัชัน้ เพ่ือหาวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
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พบว่าในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรใ์น
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์ูงท่ีสุด  

อภปิรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจ ัยปัจจัยจิตสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร์

ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยทางจิตสังคม ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ปัจจัย
ดา้นลักษณะสถานการณ ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ ์กลุ่มแรกปัจจัยดา้นจิต
ลักษณะมี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ ์และ การรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการ
เรียน กลุ ่มที่สองปัจจ ัยดา้นล ักษณะสถานการณ ์ไดแ้ก่ ส ัมพ ันธภาพกับครอบครวั และ 
แบบอย่างการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และกลุ่มท่ีสามปัจจัยดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ ์
ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์และภูมิคุม้กันทางจิตในการใช้
พืน้ท่ีไซเบอร ์ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์โดยลักษณะทาง
ชีวสังคม เป็นตวัแปรภูมิหลังของวันรุ่น คือเพศ และระดบัชัน้ ซึ่งผูว้ิจัยน าผลการวิจัยท่ีพบมา
อภิปราย ต่อไปนี  ้

แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
ในการวิจัยนี ้แบบอย่างการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอรเ์ป็นตัวแปรอันดับแรกท่ี

สามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรท์ัง้โดยรวม และเกือบทกุตวัแปรภมูิหลงั ไดท้ัง้
เพศชายและหญิง และระดบัชัน้การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 2 และ มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ทัง้นี ้
เป็นเพราะแบบอย่างจากครอบครวั แบบอย่างจากเพ่ือน และแบบอย่างจากส่ือ เป็นแบบอย่างท่ีมี
ความใกลช้ิดกับวยัรุ่น ซึ่งสามารถการรบัรูพ้ฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรจ์ากบคุคลรอบตวั 
วยัรุน่จงึไดร้บัอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์จากการศกึษาของ Bandura (2009) 
ไดอ้ธิบายว่า พฤตกิรรมเลียนแบบมาจากความตอ้งการภายในแตล่ะบคุคลรวมถึงปัจจยัภายนอกท่ี
ส่งเสริม เช่นครอบครวั เพ่ือน และส่ือต่างๆ หากส่ือสามารถเสนอสิ่งท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ก็จะแสดงพฤติกรรมตามเนือ้หาของส่ือนัน้ ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่าแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอรส์ามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เม่ือจ าแนกตามระดบัการศกึษา
พบว่าวยัรุน่ในระดบัการศกึษามธัยมศกึษาป่ีท่ี 1 และ 2 เพราะวยัรุน่จะถกูจงูใจดว้ยสิ่งเรา้ก่อนและ
การตอบสนองจะตามมาและยงัเช่ืออีกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีไดร้ับการอบรมสั่งสอน 
การสังเกตแบบอย่าง ทั้งในดา้นพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีถือเป็นอิทธิพลภายนอกมากกว่า
ความรูส้ึกภายในตวับคุคล ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูใ้หค้วามสนใจกบักระบวนการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้
และการตอบสนอง (Powell et al., 2016) วยัรุ่นจะเลียนแบบโดยเริ่มตน้จากบุคคลท่ีใกลช้ิดท่ีสุด 
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แลว้คอ่ยๆห่างออกจากตวัตามพฒันาการสงัคม โดย Shaffer and Kipp (2013) ช่วงอาย ุ12-15 ปี 
เป็นช่วงวัยรุ่นตอนตน้ท่ีเพิ่งจะเริ่มเปล่ียนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น จึงยังมีพฤติกรรมค่อนไปทางเด็ก  
การเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นไดช้ดัเจน และก าหนดบคุลิกของตนเองจากการเลียนแบบบคุคลอ่ืน
ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้านี ้ท่ี ว่า พบว่าแบบอย่างจากผู้ปกครองมี
ความสมัพนัธก์ับการโจมตีและกลั่นแกลง้ในวยัรุ่นผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ความใกลช้ิดกับผูป้กครองท่ี
เขา้มาเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทางออนไลนข์องวยัรุ่น เป็นแรงจูงใจใหว้ยัรุ่นมีส่วนร่วมในการโจมตี
และกลั่นแกล้งผู้อ่ืนทางไซเบอรอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (Shapka & Law, 2013) 
นอกจากแบบอย่างจากครอบครวัแลว้ บุคคลท่ีวยัรุ่นใกลช้ิด คือ เพ่ือน โดยแบบอย่างจากเพ่ือนมี
ความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Hinduja & 
Patchin (2013) พบขอ้บ่งชีต้่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์คือ การรบัรูพ้ฤติกรรมจาก
เพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.001 รวมถึงวยัรุน่
เช่ือว่าการลงโทษจากผูใ้หญ่จะท าใหว้ยัรุน่แสดงพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรน์อ้ยลง ทัง้นี ้
การรบัรูค้วามสามารถทางสังคมและแรงสนับสนุนจากเพ่ือน มีผลต่อการตดัสินใจทางสังคมใน
บทบาทของการเป็นผู้รังแก ผู้ถูกรังแก และการเป็นทั้งผู้ร ังแก/ผู้ถูกรังแก ในพื ้นท่ีไซเบอร ์ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการศึกษา García-Fernández, Félix, Alcaide, and Ortega-Ruiz (2018) พบว่า ผูร้งัแก
มีแรงสนับสนุนจากเพ่ือนในระดบัสูง และมีเป้าหมายท่ีจะแสดงพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้นในระดบัสูง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส  าหรบัผูถ้กูรงัแก จะสมัพนัธก์บัระดบัการยอมรบัจากเพ่ือน
ในระดบัต ่า และผูท่ี้เป็นทัง้ผูร้งัแก/ผู้ถกูรงัแกจะสมัพนัธก์บัระดบัการยอมรบัจากเพ่ือนในระดบัต ่า 
แต่เป้าหมายท่ีจะแสดงพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้นในระดบัสูง รวมทัง้การรบัรูแ้บบอย่างจากส่ือในการ
รงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ส่งผลตอ่พฤติกรรมการรงัผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
Lee and Wu (2018) พบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง การเห็นแบบอย่างจากเพ่ือนและมีประสบการณ์
แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นสงัคมออนไลน ์มีอิทธิผลตอ่ทศันคติในการรงัแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอรแ์ละการแสดงพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ดงันัน้การรบัรูแ้ละเลียนแบบตามแบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี ไซเบอร ์ซึ่ง
ไดแ้ก่ แบบอย่างจากครอบครวั แบบอย่างจากเพ่ือน และแบบอย่างจากส่ือ จึงส่งผลตอ่พฤติกรรม
การรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

การควบคุมอารมณ ์
ในการวิจัยนี ้การควบคุมอารมณ์เป็นตวัแปรอนัดบัท่ีสอง ซึ่งเป็นปัจจัยดา้นจิต

ลักษณะเดิมท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรท์ัง้โดยรวม  และในตวัแปร
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ภูมิหลัง ไดแ้ก่ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเพศหญิง ทั้งนีเ้ป็นเพราะความสามารถในการรบัรู ้
อารมณค์วามรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น มีการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถกูกาลเทศะ มีการ
ใหก้ าลงัใจตนเองในการเผชิญอปุสรรคและขอ้ขดัแยง้ตา่งๆ การรูจ้กัขจดัความเครียด และสามารถ
ควบคมุอารมณไ์ดใ้นพืน้ท่ีไซเบอร ์เป็นปัจจยัดา้นจิตท่ีเก่ียวขอ้งของพฤติกรรม มีการศกึษาตอ่อยา่ง
ล ึกซึ ง้และกว ้างขวางเกี่ยวก ับล ักษณะทางจิตใจ  เช ่น  บ ุคล ิกภาพ  แรงจ ูงใจ  ท ัศนคติ 
สติปัญญา จิตลกัษณะ ความฉลาดทางอารมณ ์เป็นตน้ บคุลิกภาพและจิตใจดา้นอ่ืนๆ ของบคุคล
มีอิทธิพลสงูสุดต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) ทัง้นีก้ารควบคมุ
อารมณ์มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์เพราะวยัรุ่น เป็นช่วงวัยท่ีเริ่มมี
อิสระทางดา้นอารมณ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมหนึ่งของการเป็นปัจเจกบุคคลของวัยรุ่น (Steinberg, 
1990) ซึ่งตามพัฒนาการกลุ่มวยัรุ่นมีอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด เครียด 
เสียใจ วิตกกังวล หรือหวาดกลัว สอดคล้องกับการศึกษาของ Hemphill et al. (2014) ได้
ท าการศกึษาปัจจยัท านายท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรงัแกและพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอร ์พบว่าระดับการควบคุมอารมณ์สามารถท านายพฤติกรรมการรังแกและพฤติกรรม
การรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ทั้งนีจ้ากผลงานวิจัยพบว่า
การควบคุมอารมณ ์สามารถท านายในกลุ่มเพศหญิงไดถ้ึงรอ้ยละ 30.7 ทั้งนีเ้ป็นแพราะการ
เปล่ียนแปลงพฒันาการทางกายท่ีส่งผลใหว้ยัรุน่หญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 
ในช่วงอายุประมาณ 8-13ปี และจะใชเ้วลา 2-2 ปีครึ่ง จึงจะเจริญเติบโตเต็มท่ี ในช่วงอาย ุ11-13 ปี 
โดยวยัรุน่หญิงในชว่งระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จะเห็นวา่วยัรุน่สาวจะมีรูปรา่งสงูใหญ่เป็นสาวนอ้ย
แรกรุ่น ในขณะท่ีวยัรุน่เพศชายยงัมีการเปล่ียแปลงทางกายไม่ชดัเจน ส่งผลท าใหว้ยัรุน่เพศหญิง
สับสนและเป็นกังวลกับสภาพร่างกายเปล่ียนไป จึงอาจเป็นผลต่อความรูส้ึกในทางลบ และ
การควบคมุอารมณ์ ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Kowalski et al. (2014) พบว่าปรากฏการณ์
การรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซแบอรใ์นวยัรุน่เพศหญิง แสดงพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์ในลกัษณะของ
การกลั่นแกลง้ ใชค้วามรุนแรงจู่โจมทางดา้นจิตใจ โดยการนินทาว่ารา้ย และสันนิษฐานว่าเป็น
เพราะวัยรุ่นหญิงมีอารมณ์หึงหวงเพศตรงขา้ม และมีความเครียดสูงกว่าวัยรุ่นเพศชาย ดังนั้น
ความสามารถในการควบคมุอารมณข์องวยัรุน่เพศหญิงจึงมีความส าคญัต่อการแสดงพฤติกรรม
การรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

จากผลวิจยัจะเห็นไดว้่าในกลุ่มรวม การควบคมุอารมณ ์ซึ่งเป็นจิตลกัษณะเดิม
หากไม่คงท่ีจะท าใหอ้ยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลักษณะสถานการณ์ ไดแ้ก่ แบบอย่างการรงัแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีบคุคลก าลงัเผชิญอยู่ในขณะนัน้ จะเอือ้อ านวยการเกิด
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พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งครอบครวั เพ่ือน และส่ือมีอิทธิพลในการกระท าตาม
แบบอยา่งของพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

สัมพันธภาพครอบครัว 
ในการวิจัยนี ้สัมพันธภาพครอบครวัเป็นตัวแปรอันดับสาม ซึ่งเป็นปัจจัยดา้น

ลักษณะสถานกาณ์ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอร ์ในวัยรุ่นระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งนีว้ัยรุ่นในช่วงนี ้  ยังมีความใกลช้ิดกับครอบครวั และยังพึ่งพา
ผูป้กครองเป็นบางส่วน แตรู่ปแบบชีวิตประจ าวนัในยคุปัจจบุนัท่ีเปล่ียนไป ท าใหผู้ป้กครองมีเวลา
ใกล้ชิดเด็กน้อยลงแต่ใชเ้วลาในอินเตอรเ์น็ตร่วมกันมากขึน้ ซึ่งลักษณะการใช้อินเทอรเ์น็ตของ
วยัรุ่นในปัจจุบนั มีแนวโนม้หลีกเล่ียงความสัมพันธก์ับคนในครอบครวั เพราะใหค้วามสนใจกับ
บคุคลอ่ืนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีไซเบอร ์ท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างคนในครอบครวั ความรกัความผกูพนัลด
น้อยลง (นุชรี ร ัตนข์วัญค า , 2550) วัยรุ่นท่ีมีพัฒนาการเก่ียวกับเอกลักษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบ 
ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะความสมัพันธ์ภายในครอบครวัแบบอบอุ่น ผูป้กครองไม่บีบบงัคบัวัยรุ่น
มากเกินไป และได้รับการกระตุ้นให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง นอกจากนีห้ากสัมพันธภาพกับ
ครอบครวัไม่ดี ท าใหเ้กิดปัญหาในการสรา้งขอ้ผูกมัด และในท่ีสุดท าใหเ้กิดความสบัสนเก่ียวกับ
เอกลักษณ์  (ธิดารัตน์ แย้ม นีม  2558; Grotevant; & Cooper. 1986; Campbell; Adams; & 
Dobson. 1984) ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของนนัทนชั สงศิริ (2553) ผลจากศึกษาลกัษณะส่วน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล บริบทของครอบครวัและพฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านโลกไซเบอรข์อง
นักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสัมพันธภาพในครอบครวั 
ประสบการณก์ารไดร้บัความรุนแรงในครอบครวั มีความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี
ไซเบอรใ์นมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ซึ่งสอดคลอ้งกับศกึษาของ Larrañaga,Yubero,Ovejero & Navarro 
(2016) เก่ียวกบัปัจจยัสมัพนัธภาพกบัครอบครวัท่ีความสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซ
เบอรใ์นนกัเรียนชาวสเปนเกรด 7-10 จ  านวน 813 คน พบว่านกัเรียนผูต้กเป็นเหย่ือจากการรงัแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์สัมพันธ์กับความรูส้ึกโดดเด่ียวในครอบครัว ( r=.16) และมีสัมพันธภาพกับ
ครอบครวัในระดบันอ้ย (r=.18) เม่ือทบทวนหลกัฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับงานศึกษาถึงบทบาท
ของพ่อแม่ต่อการป้องกันพฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่น (Elsaesser, Russell, 
Ohannessian & Patton, 2017) ดังนั ้นสัมพันธภาพที่อบอุ่นระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อลูกวัยรุ ่น  
การติดตามและควบคุมของพ่อแม่ในการใชสื้่อออนไลนข์องลูก สามารถป้องกันพฤติกรรม
การรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอรไ์ด ้
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การรับรู้การรังแกผ่านพืน้ทีไ่ซเบอร ์
ในการวิจัยนี ้การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรเ์ป็นตวัแปรอันดบัส่ี ซึ่งเป็นตัว

แปรดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ ์ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์น
วยัรุน่ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ทัง้นีเ้ป็นเพราะวยัรุน่ช่วงวยันีจ้ะมีอิสระมากขึน้ และสมัพนัธภาพกบั
เพ่ือนท่ีสง่อิทธิพลตอ่พฤติกรรม เน่ืองจากวยัรุน่จะเลือกเขา้หาเพ่ือนของตนมากกว่าพ่อแม่ และท า
ตามกลุม่เพ่ือน เพ่ือความตอ้งการการยอมรบั ความคาดหวงัจากพวกกลุม่เพ่ือนรว่มวยั รวมทัง้จาก
สภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีไซเบอรมี์ลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจน ท าให้การมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของ
ความเป็นจริงและโลกไซเบอรย์่อมมีความแตกตา่งกัน ความเป็นนิรนามบนพืน้ท่ีไซเบอรจ์ึงท าให้
วยัรุน่สามารถสรา้งตวัตนท่ีหลอกลวงขึน้มาเพ่ือตบตาคนอ่ืนได ้ซึ่งจะสง่ผลใหว้ยัรุน่สามารถรุกราน
คนอ่ืนไดอ้ย่างสาธารณะ การใชส่ื้อในกลุ่มวยัรุ่นจึงมีแนวโนม้ในการน าไปสู่ความรุนแรงเพิ่มขึน้ 
เพราะท าใหว้ัยรุ่นรูส้ึกไม่ตอ้งระมัดระวังในการกระท าที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ไซเบอร ์ลักษณะของ
พืน้ท่ีไซเบอรว์ยัรุน่สามารถใชเ้ปิดเผยอะไรก็ได ้สามารถท่ีจะไปดา่ทอต่อใครก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งสนใจ
ว่าจะเกิดอะไรตามมา ซึ่งไม่เหมือนกับในโลกของความเป็นจริงท่ีจะตอ้งระวังตัวในการกระท า
เหลา่นี ้เพราะมีกรอบของกฏกตกิา หากท าผิดก็จะไดร้บัการลงโทษ ซึ่งวยัรุน่มีพฤตกิรรมการใชชี้วิต
ในพืน้ท่ีไซเบอรเ์ป็นระยะเวลานาน เช่น การแชทในหอ้งสนทนา การส่งอีเมล ์การพูดคยุกันผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ท าใหว้ยัรุ่นมีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมผ่าน
พื ้นท่ี  ไซเบอรไ์ด้ (Berson, Berson, & Ferron, 2002; Strom & Strom, 2005) ในบางครัง้วัยรุ่น
เห็นความขัดแยง้และการวิวาทของวยัรุ่นในพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งเป็นประเด็นและทะเลาะวิวาทผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอร ์และจบลงดว้ยการใช้ความรุนแรงทางกายและความสัมพันธ์ปัญหาพฤติกรรมท่ี
ส าคญัตามความเขม้ขน้ของการใชชี้วิตและการปะทะสงัสรรคข์องวยัรุน่ในพืน้ท่ีไซเบอร ์นอกจากนี้
ความขดัแยง้และการวิวาทอาจเริ่มจากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้นอกส่ือสงัคม และเขา้ไปขยายผลไปยงั
ความขัดแย้งภายนอกพืน้ท่ีไซเบอร ์การใช้สภาพพืน้ท่ีไซเบอรใ์นการรังแก เพราะสามารถ
การกระท าท่ีเหย่ือหรือบุคคลรอบขา้งของเหย่ือ ไม่สามารถรบัรูไ้ด้ว่าใครเป็นผู้กระท าเป็นการ
กระท าบนพืน้ท่ีท่ีมีผูร้บัชมจ านวนมากและแพรก่ระจายไปทั่วโลก และสามารถดเูหตกุารณน์ัน้ซ  า้ๆ
ไดต้ลอดจนกว่าจะมีการลบขอ้มลู ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของณัฐรชัต ์สาเมาะ (2556) ศกึษา
เก่ียวกับการรบัรูข้องเยาวชนต่อการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์ในแง่ของนิยามความหมาย รูปแบบ 
สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับปัญหาการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์ไดก้ล่าวถึง บริบททาง
สงัคมวฒันธรรมท่ีส่งผลตอ่การรบัรูข้องเยาวชนตอ่การรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอร ์เยาวชนรบัรูว้า่เกิดจาก
ความเป็นนิรนามของพืน้ท่ีไซเบอรแ์ละเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจริง 
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ผลกระทบจากการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรก็์จะส่งผลกระทบทัง้ในระดบับุคคล และระดบัปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม ซึ่งบริบททางสงัคมวฒันธรรมท่ีส่งผลตอ่การรบัรูป้ระกอบดว้ย กลุ่มเพ่ือน การเขา้ถึงส่ือ
ออนไลน์ และประสบการณ์เก่ียวกับความรุนแรงในอดีต ซึ่งประเด็น ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือปัญหา
เก่ียวกับการรังแกในพืน้ท่ีไซเบอรถ์ูกมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสายตาของเยาวชน และ
สอดคลอ้งกับการศึกษาของฤทัยชนนี สิทธิชยั และ ธันยากร ตดุเกือ้ (2560) พบว่าเยาวชนส่วน
ใหญ่รูจ้กัและเขา้ใจพฤติกรรมการรงัแกบนโลกไซเบอรใ์นระดบัดีมาก ทัง้การประสบกบัตนเองและ
เห็นบุคคลอ่ืนปฏิบตัิจนเป็นเรื่องปกติ โดยแบง่ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การนินทาหรือดา่ทอผูอ่ื้น 
2) การหมิ่นประมาทผูอ่ื้น 3) การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบ 4) การน าความลบัท่ีเป็นขอ้มลูสว่นตวั
หรือข้อมูลของผู้อ่ืนไปเปิดเผย และ 5) การลบหรือบล็อกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร ์ดังนั้นเม่ือวัยรุ่น 
ส าหรบัวยัรุน่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีงานศึกษาของ Hinduja & Patchin (2013) พบว่านกัเรียน
เกรด 8 มีความถ่ีในการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรส์ูงสุด เม่ือเปรียบเทียบระหว่างนกัเรียนเกรด 6-12 มี
ความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันัน้เม่ือวยัรุน่เช่ือมั่นว่าสภาพพืน้ท่ีไซเบอร์
สามารถใชร้งัแกผูอ่ื้นได ้จงึสง่ผลตอ่ความถ่ีในการแสดงพฤตกิรรม 

เพศ 
จากการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 การศึกษาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ เพ่ือหาวยัรุน่กลุ่ม
เส่ียง จากการสมมติฐานพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ม่มี
ความแตกต่างกัน แสดงว่าความแตกต่างทางสรีระร่างกายของเพศชายและหญิงไม่ส่งผล
พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ทั้งนีเ้ป็นเพราะการเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตในยุคดิจิตอลไม่มี
ข้อจ ากัดทางเพศ จากการศึกษาของ Notar et al. (2013) ได้อ ธิบายว่า  พื ้น ท่ี ไซ เบอร์มี
ลกัษณะเฉพาะทางจิตวิทยา ในความยืดหยุ่นของเอกลกัษณ ์(Identity Flexibility) ไรข้อ้จ  ากดัทาง
กายภาพ ต่างจากการรงัแกแบบดัง้เดิม ซึ่งผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกับงานวิจยัของ Hinduja and 
Patchin (2013) ท่ีพบว่าเพศไม่สมัพนัธก์ับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นสถานะผูร้งัแก 
ทัง้นีจ้ากการศกึษาสว่นคา่คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นเพศชายสงูกวา่เพศ
หญิง ไดอ้ธิบายว่าเพศชายมีลกัษณะการใชพื้น้ท่ีไซเบอรบ์่อยกว่าเพศหญิง และมีความหลากหลาย
ของชอ่งทางการเขา้ถึงพืน้ท่ีไซเบอร ์

ระดับช้ัน 
จากการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 การศึกษาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ี-ไซเบอร ์เม่ือจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ ระดบัชัน้การศึกษา 
เพ่ือหาวยัรุน่กลุ่มเส่ียง จากการสมมติฐานพบว่าวยัรุน่ท่ีศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึง 
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มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ม่มีความแตกตา่งกนั ในพืน้ท่ีไซเบอรท์กุ
คนมีสถานะท่ีเท่าเทียม ซึ่งไม่ตอ้งค านึงถึงสถานะความแตกตา่งของอาย ุและระดบัชัน้การศกึษา 
ดงันั้นการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความรุนแรงจึงสามารถเกิดขึน้ไดก้ับทุกคน และวัยรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นวัยท่ีมีความสนใจในการเปิดรบัส่ือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 
Hinduja & Patchin (2013) พบว่านักเรียน เกรด 6 ถึง 12 มีความถ่ีของพฤติกรรมการรงัแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอรแ์ตกตา่งกัน โดยนกัเรียนเกรด  6-8 พบว่ามีความถ่ีในการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรส์งูกว่า
นกัเรียนเกรด 9-12 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างและกลุม่ประชากร มีความแตกตา่งอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สรุปการวิจัยนี ้พบว่าปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ไดแ้ก่ 
ปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ปัจจัยดา้นลักษณะของสถานการณ ์และปัจจัยดา้นจิตลักษณะ
ตามสถานการณ ์โดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรไ์ดอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นเพราะไดใ้หค้วามส าคญักับปัจจัยทัง้ภายในตวับุคคลและ
ภายนอกตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งปัจจัยเชิงเหตุของ
การเกิดพฤติกรรมนีก้ าหนดโดยใชแ้นวการวิเคราะหส์าเหต ุของพฤติกรรมตามรูปแบบ
ปฏ ิส ัม พ ัน ธ ์น ิยม  ( Interactionism Model) (ดวง เด ือน  พ ัน ธ ุม น าว ิน . 2541 อ า้ งถ ึง ใน 
Magnusson & Endler. 1977) มาเป็นแนวทางเบือ้งตน้ในการก าหนดตวัแปรท่ีศึกษาซึ่งจาก
การประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่าปัจจัยเชิงเหตุ ส  าคัญของพฤติกรรมการ
รงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์นอกจากนีย้ังไดศ้ึกษาลักษณะทางชีวสังคม ท่ีส าคญับางประการของ
วัยรุ ่น ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชัน้  เพื่อใชเ้ป็นตวัแปร ในการวิเคราะหแ์บ่งกลุ ่มย่อยในการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มรวม
ปัจจัยดา้นลักษณะของสถานการณ ์ไดแ้ก่ แบบอย่างพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอร ์
และปัจจัยดา้นจิตลักษณะเดิม ไดแ้ก่ การควบคุมอารมณ ์สามารถท านายพฤติกรรมการ
รงัแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรไ์ด ้แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นสาเหตุที่มาจากอิทธิพลร่วมระหว่างลักษณะ
ทางสถานการณก์ับจิตลักษณะเดิม ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบภายนอกระหว่างจิตลักษณะ
เดิมท่ีติดตวัมากับสถานการณท่ี์บุคคลเผชิญอยู่ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม (Magnusson 
& Endler, 1977) และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานกาณ ์ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซ
เบอร ์สามารถท านายพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรซ์ึ่งเม่ือเราไดท้ราบถึงปัจจัยสาเหตุ
ของพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จะไดน้  าผลวิจัยมา
ประยุกตใ์ชต้่อไป เพ่ือสรา้งเป็นแนวทางป้องกันพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลวิจัยไปใช้คร้ังต่อไป 

1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์
การควบคุมอารมณ์ เป็นตวัแปรส าคญัในการท านายมีพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรข์องวยัรุ่น 
ดงันัน้ควรมีการวิจยัเชิงทดลองโดยสรา้งหลกัสูตรการเลือกรบัส่ือตา่งๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมใหว้ยัรุ่น
และครอบครวั มีพฤตกิรรมการใชพื้น้ท่ีไซเบอรอ์ยา่งเหมาะสม และปอ้งกนัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซ
เบอรร์วมถึงการส่งเสริมกิจจกรรมให้วัยรุ่นฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ และจัดการอารมณ์อย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ที่ไซเบอรไ์ด ้โดยเฉพาะในกลุ่มเพศหญิง 
และวยัรุน่ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

2. จากผลการวิจัยท าใหท้ราบว่า ในกลุ่มวัยรุ่น ในระดบัชัน้การศึกษามัธยมปีท่ี 3 ท าให้
ทราบวา่การรบัรูก้ารรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรส์ามารถท านายพฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอรใ์นกลุ่มนี ้
ได ้ดงันัน้จึงควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก เพ่ือสรา้งแบบฝึกอบรมลักษณะทาง
สงัคมและลักษณะทางจิตโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาเป็นคู่มือการฝึกอบรมแก่วัยรุ่นให้มี
การรับรูท่ี้ถกูตอ้งตามกฏหมายและบรรทดัฐานทางสงัคมและมีความเหมาะสมแก่วยัรุน่ตอ่ไป 

3. จากผลการวิจยัท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร์
ในกลุ่มผูร้งัแก ไดแ้ก่ การควบคมุอารมณ ์แบบอย่างในการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์การรบัรูก้ารรงัแกผ่าน
พืน้ท่ีไซเบอร ์และภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ซึ่งการศกึษาครัง้ตอ่ไปจงึควรท าการวิจยัในกลุ่ม
เหย่ือ และผูส้งัเกตการณด์ว้ย เพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีสมัพนัธก์บัสถานะท่ีแตกตา่งในเหตกุารณก์ารรงัแกผา่น
พืน้ท่ีไซเบอร ์

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรปัจจยัดา้นจิต ปัจจยัดา้นสถานการณ ์และปัจจยัดา้น

จิตสถานการณต์่างส่งผลต่อพฤติกรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์ดงันัน้ขอ้เสนอแนะเพ่ือการน าขอ้มูล
จากผลการวิจยัไปใช ้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาพฤติกรรมทางจิตสงัคมทีเหมาะสมในวยัรุน่ท่ีมีการใชพื้น้ท่ีไซ
เบอร ์ไดแ้ก่ น าเสนอขอ้มูลดว้ยบทความ เอกสาร หรือการรายงานผลการวิจยัไปยงัหน่วยงานท่ีก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษา เพ่ือใหโ้รงเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของเด็กในการป้องกันวยัรุน่มีพฤติกรรมการรงัแก
ผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์โดยส่งเสริมกิจกรรมใหเ้ด็กรูจ้กัการควบคมุอารมณต์นเอง และแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม เนน้ใหผู้ป้กครองมีส่วนรว่มกบัเดก็ รวมทัง้ตอ้งรว่มกนัป้องกนัและสอดส่องตรวจตราเรื่อง
การรบัส่ือตา่ง  ๆสง่เสรมิใหเ้ดก็มีการสรา้งภมูิคุม้กนัในการใชพื้น้ท่ีไซเบอรต์อ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
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หากตอ้งการเครื ่องมือวิจ ัยฉบบัสมบ ูรณ  ์กรุณาติดต ่อหล ักส ูตร กศ.ม . สาขา

จิตวิทยาพ ัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูว้ ิจ ัยตาม
รายละเอียดช่องทางการติดต่อท้ายเล่มปริญญานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือม่ัน ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ตาราง 6 คา่อ านาจจ าแนก แบบวดัพฤติกรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

ขอ้ค าถามท่ี คา่อ านาจจ าแนก 
1. .267 
2. .562 
3. .322 
4. .609 
5. .361 
6. .439 
7. .528 
8. .418 
9. .295 
10. .005 
11. .356 
12. .522 
13. .407 
14. .504 
15. .382 
16. .413 
17. .238 
18. 501 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์ .789 
 

ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-18 
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ตาราง 7 แบบวดัการควบคมุอารมณ ์

 

ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 8, 10 

ขอ้ค าถามทางลบ  ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-7, 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. .529 
2. .574 
3. .626 
4. .433 
5. .506 
6. .581 
7. .559 
8. .381 
9. .624 
10 .489 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการควบคมุอารมณ์  .837 
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ตาราง 8 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน 

 

หมายเหต ุขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. .695 
2. .703 
3. .650 
4. .672 
5. .548 
6. .615 
7. .669 
8. .633 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนดา้นการเรียน   .880 
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ตาราง 9 แบบวดัสมัพนัธภาพกบัครอบครวั 

 

ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. .654 
2. .582 
3. .780 
4. .724 
5. .587 
6. .638 
7. .728 
8. .665 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัสมัพนัธภาพกบัครอบครวั   .891 
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ตาราง 10 แบบวดัแบบอยา่งพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร ์

 

ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. .343 
2. .308 
3. .244 
4. .448 
5. .486 
6. .475 
7. .544 
8. .509 
9. .509 
10. .596 
11. .669 
12. .585 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัแบบอยา่งพฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร์  .823 
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ตาราง 11 แบบวดัการรบัรูพ้ฤตกิรรมการรงัแกผ่านพืน้ท่ีไซเบอร ์

 

ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. .615 
2. .574 
3. .646 
4. .579 
5. .669 
6. .594 
7. .288 
8. .546 
9. .352 
10. .593 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการรบัรูพ้ฤตกิรรมการรงัแกผา่นพืน้ท่ีไซเบอร์  .848 
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ตาราง 12 แบบวดัภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์

 

ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 10-12 

ขอ้ค าถามทางลบ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. .362 
2. .428 
3. .456 
4. .396 
5. .327 
6. .434 
7. .483 
8. .495 
9. .386 
10. .392 
11. .542 
12. .453 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัภมูิคุม้กนัทางจิตในการใชพื้น้ท่ีไซเบอร ์ .788 
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ภาคผนวก ค 
ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

ครูช านาญการ จินดารตัน ์แกว้พิกลุ 
 

กลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
โรงเรียนสนัตริาษฎรว์ิทยาลยั 

 
อาจารย ์ดร. ธนยศ สมุาลยโ์รจน ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
Dr. Timo Tapani Ojanen, Lecturer คณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ภาคผนวก ง  
ผลการพจิารณาโครงการวิจัย 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชือ่-สกุล นางสาว ฆีร อกัษรทิพย ์
วัน เดอืน ปี เกดิ 17 พฤศจิกายน 2528 
สถานทีเ่กดิ สรุาษฎรธ์านี 
วุฒกิารศึกษา หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ  

คณะมนษุยศาสตร ์
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 62/141 ถนน เทอดพระเกียรติ ต าบล วดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดั นนทบรุ ี  
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