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การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และลาดับตัวทานาย ปั จจัยด้านจิตลักษณะ
เดิม ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ และปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
รังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ของวัย รุ ่น ในกรุ งเทพมหานคร ในกลุ่ม รวมและกลุ่ม ย่อย และเพื่ อศึกษาเปรีย บเทีย บ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามเพศ และระดับชัน้ ใช้แนวคิด
พืน้ ฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นวัยรุน่ ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร จานวน 300 คน ใช้การสุ่มแบบชัน้ ภูมิ ตัวแปร
อิสระในงานวิจยั นี ้ 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ แรกปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และการ
รับ รู ค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน กลุ่ม ที่ สองปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พันธภาพกับ
ครอบครัว และแบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และกลุ่มที่สามปั จจัยด้านจิ ตลักษณะตามสถานการณ์
ได้แก่ การรับรู เ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ และตัว
แปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ
แบบ Enter และ Stepwise ทาการวิเคราะห์ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย และวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางเมื่อ
จาแนกตามเพศ และระดับชัน้ ผลการวิจยั พบว่า 1) การควบคุมอารมณ์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พนื ้ ที่ไซ
เบอร์มี ความสัมพันธ์ทางลบกับ พฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ไซเบอร์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01
และ.05 ส่ ว นแบบอย่ า งพฤติ ก รรมการรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไซเบอร์ และการรับ รู ก้ ารรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไซเบอร์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ปั จจัย
ด้านจิ ตลักษณะเดิม ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ และปั จจัยด้านจิ ตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในกลุ่มรวมได้รอ้ ยละ 11.2 แบบอย่างพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์เป็ นตัวทานายลาดับแรก และการควบคุมอารมณ์เป็ นตัวทานายลาดับรองลงมา 3) ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตาม เพศ และระดับชัน้
พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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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 selfefficacy. 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.

Keyword : Psychosocial factors, Cyberbullying, Adolescents, Bangkok
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บทที1่
บทนา
ภูมิหลัง
สัง คมไทยในปั จ จุบ นั กาลัง มุ่ง สู่ส ัง คมแบบดิจิต อล เด็ก และวัย รุ ่น ใช้เ วลาอยู่ก ับ สื่ อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ส่ว นใหญ่ จนขาดการมีป ฏิส ัม พัน ธ์กับ คนรอบข้า ง รวมถึง การใช้
เทคโนโลยีไ ปในทางที่ ไ ม่เ หมาะสม จากการสารวจ "การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารในครัว เรือ น พ.ศ.2560 " ของส านัก งานสถิต ิแ ห่ง ชาติ พบว่า ช่ว งระยะเวลา 5 ปี
ระหว่า ง พ.ศ. 2556 ถึง 2560 ประชากรอายุ 6 ปี ขึ น้ ไป ใช้ค อมพิว เตอร์ล ดลงจากร้อ ยละ
35.0 (จานวน 22.2 ล้า นคน) เป็ น ร้อ ยละ 30.8 (จานวน 19.4 ล้า นคน) ผูใ้ ช้อิน เทอร์เน็ต ใน
สัด ส่ว นที่ เ พิ่ม ขึน้ จากร้อ ยละ 28.9 (จานวน 18.30 ล้านคน) เป็ น ร้อยละ 52.9 (จานวน 33.4
ล้า นคน) ผู ใ้ ช้โ ทรศัพ ท์มือ ถื อ เพิ่ม ขึ น้ จากร้อ ยละ 73.3 (จานวน 46.4 ล้า นคน) เป็ น ร้อ ยละ
88.2 (จานวน 55.6 ล้านคน) โดยเมื่ อ พิจ ารณาแยกตามกลุ่ม อายุต่า งๆ ตัง้ แต่ปี 2556-2560
พบว่ากลุ่ม อายุ 15 - 24 ปี มี ส ัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต สูง สุด รองลงมาคือกลุ่ม อายุ 6- 14 ปี
จึงเห็นได้ว่าการใช้อินเทอร์เ น็ตมี แนวโน้ม เพิ่มสูงขึน้ อย่างชัดเจน จากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ ง่าย
ขึน้ เพราะพฤติก รรมการใช้อุป กรณ์อิเล็กทรอนิก ส์เปลี่ ย นไป (สานักงานสถิติแ ห่ง ชาติ , 2560)
การใช้ส มาร์ทโฟนจึง ทาให้ทุกคนสามารถเข้า ถึง อิน เทอร์เน็ตได้สะดวก ทัง้ นี ช้ มรมจิต เวชเด็ก
และวัยรุ ่นแห่ง ประเทศไทย (2557) กาหนดอายุท่ีเหมาะสมในการเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์อยู่
ที่ 13 ปี ดัง นัน้ เด็ก ที่ มีอายุนอ้ ยกว่านี จ้ ึง ไม่สมควรที่ จ ะใช้สื่ อสัง คมออนไลน์โดยลาพัง เพรา ะ
เด็ก เสี่ ย งที่ จ ะได้ร บั ข้อ มูล ที่ ม ีเ นื อ้ หาอัน ตราย เนื่ อ งจากเด็ก ยัง ไม่มีท ัก ษะการควบคุม หรือ
ป้อ งกัน ตัว เองในการใช้ง านสื่ อ เหล่า นี ด้ ีพ อ ผูป้ กครองมัก จะระมัด ระวัง อย่า งมากและคอย
เน้นยา้ ให้เ ด็กหลี กเลี่ ยงปฏิสัม พันธ์กับคนแปลกหน้า หรือปฏิเสธการให้ขอ้ มูลส่วนตัวผ่านการ
ติด ต่อ ทางโทรศัพ ท์ และผู ป้ กครองคอยเฝ้า สัง เกตเด็ก เมื่ อ เล่น นอกบ้า น แต่เ มื่ อ ยุค สมัย ที่
เปลี่ ย นไป ผูป้ กครองอาจจะมองข้ามการแนะนาเด็กในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการ
ใช้อินเทอร์เน็ต
จากการส ารวจที ่ ผ ่า นมา จะเห็น ได้ว ่า จ านวนเด็ก และวัย รุ ่น มีแ นวโน้ม การใช้
อิน เทอร์เ น็ต เพิ่ม สูง ขึน้ เมื่ อ รู ป แบบพฤติก รรมในการใช้อิน เทอร์เน็ต ของเด็ก และวัย รุ ่น มีก าร
เปลี่ ยนแปลง ทาให้พ บกลุ่ม เด็กและวัย รุ ่นที่ มี พ ฤติกรรมการใช้อิน เทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสม
เช่น มีปั ญ หาการรัง แกกัน ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Cyberbullying) ซึ่ง เป็ น ปรากฏการณ์ที่ เ กิด ขึ น้
จากผลกระทบด้า นลบในการใช้อิน เทอร์เ น็ต ตลอดกว่า สิบ ปี ที่ ผ่า นมา เกิด ขึน้ ทุก ประเทศใน
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ทุกภูมิภาคทั่ว โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ ่นในสถานศึกษาซึ่งมี การใช้อินเทอร์เน็ต
หรือ การออนไลน์เป็ น กิจ วัตร ดัง เช่น ประเทศสหรัฐ อเมริกา พบว่า 7 ใน 10 ของเด็กและวัยรุน่ ถูก
รังแกผ่ านพื ้นที่ ไซเบอร์ (National Crime Prevention Council, 2017) ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ ศึก ษาของ
Sticca Ruggieri Alsaker และ Perren (2013) ได้ศึก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ พฤติก รรม
การรัง แกกัน บนพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ในเด็ก ชาวสวิส แลนด์ ระดับ ชัน้ การศึก ษาเกรด 7 จานวน 835
คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสัม พันธ์ กับระดับ การรัง แกบนพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์สูง สาหรับ การศึก ษาประเทศไทย การศึก ของ วิม ลทิพ ย์ มุสิกพันธ์ ศิวพร ปกป้อง นันท
นัช สงศิริ และปองกมล สุรตั น์ (2552) ได้ทาวิจ ัย พฤติกรรมการข่ม เหงรัง แกผ่า นโลกไซเบอร์
ของเยาวชนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยเก็บ ตัว อย่า งจากเด็ก อายุ 12-24 ปี ท่ ัว ประเทศ
จานวน 2,500 คน แบ่ง เป็ น เด็ก นัก เรีย นสายอาชีพ และเด็ก นัก เรีย นสายสามัญ โดยสารวจ
ข้อ มูล สถานภาพครอบครัว การเข้า ถึง อิน เทอร์เ น็ต ทัศ นคติท่ัว ไป รวมถึง ทัศ นคติต ่อ ความ
รุ นแรง ซึ่งผลวิจัยพบว่า เด็กร้อยละ 39 เห็นว่าการกลั่นแกล้งออนไลน์เป็ นเรื่องสนุก ขณะที่รอ้ ยละ 28
เห็นว่าเป็ นพฤติกรรมปกติ และจากจานวนผูเ้ ข้าร่วมวิจยั 2,500 คน มีเด็กถึง 824 คน เปิ ดเผยว่า
เคยโดนกลั่นแกล้ง จากผูอ้ ื่ น ในโลกออนไลน์ นอกจากนี ้ ในงานวิจ ัยยัง พบว่า รู ป แบบของการ
รัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ที่ พ บมากที่ ส ุด คือ การด่า ทอกัน ด้ว ยข้อ ความหยาบคาย และยัง พบ
กรณี การตัดต่อภาพ สร้างข้อมูล เท็จ รวมไปถึง การตัง้ กลุ่ม ออนไลน์กีดกันเพื่ อนออกจากกลุ่ม
โดยมัก เกิด ในเด็ก ช่วงวัย 13-16 ปี ขณะที่ ช่อ งทางโซเชียลมีเดียที่ ใ ช้ม ากที่ สุด ได้แก่ เฟสบุ๊ค
และในปี 2560 มี ผ ลการสารวจความคิด เห็น ของประชาชน จากสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้ โพล, 2560) เรื่อง ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อ พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
บนโลกไซเบอร์ ซึ่ง ทาการสารวจในเด็ก และเยาวชนที่ มีอายุไ ม่เกิน 25 ปี กระจายทุกภูมิภ าค
ระดับ การศึก ษาและอาชีพ ทั่ว ประเทศ รวมทัง้ สิ น้ จ านวน 1,172 หน่ว ยตัว อย่า ง เกี่ ย วกับ
ทัศ นคติข องเด็ก และเยาวชนไทย ต่อ พ ฤติก รรมการกลั่ น แกล้ง บ นโลกไซเบ อร์ ห รือ
Cyberbullying จากการสารวจเมื่ อ ถามถึง ความคิด เห็น การเคยได้ยิน และทราบความหมาย
ของคาว่า Cyberbullying ของเด็ก และเยาวชน พบว่า เด็ก และเยาวชนส่ว นใหญ่ ร้อ ยละ
84.30 ไม่เ คยได้ยิน และไม่ท ราบความหมาย รองลงมา ร้อ ยละ 8.45 เคยได้ยิน และทราบ
ความหมาย (อธิ บ ายความหมายได้ถูก ต้อ งหรือ ใกล้เคีย ง) และร้อ ยละ 7.25 เคยได้ยินแต่ไ ม่
ทราบความหมาย สาหรับความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
บนโลกไซเบอร์ แบบตัง้ ใจ/เจตนา ในโลกอิน เทอร์เน็ต หรือ ในสื่ อ สัง คมออนไลน์ พบว่า เด็ก
และเยาวชนส่ว นใหญ่ ร้อ ยละ 34.16 ระบุว่ า ควรมีก ฎหมายหรือ แก้ไ ขกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง
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เพื่ อ คุม้ ครองผูท้ ี่ ไ ด้ร บั ผลกระทบ เช่น พระราชบัญ ญัติว ่า ด้ว ยการกระทาความผิด เกี่ ย วกับ
คอมพิว เตอร์ พระราชบัญ ญัติลิข สิท ธิ์ ก ารละเมิด ลิข สิท ธิ์ ความผิด ทางอาญา ทางแพ่ง และ
พาณิช ย์ รองลงมา ร้อ ยละ 32.96 ระบุว่า ผูป้ กครองควรคอยเอาใจใส่ สอดส่อ ง ดูแ ลบุต ร
หลานของตนเอง ไม่ให้เป็ น ผูก้ ระทา หรือตกเป็ นเหยื่ อ หรืออบรมสั่ง สอน ตัก เตือน รวมไปถึง
การเรียนรู แ้ ละรับ มื อ จากการถูกรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ร้อยละ 32.88 ของผูถ้ ูกกระทา ระบุว่า การถูก
กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจในทางลบ เช่น ราคาญ เครียด อับ
อาย เดือ ดร้อ น ซึม เศร้า เบื่อ ร้อ ยละ 30.15 ระบุว่า เป็ น การทาด้ว ยความคึก คะนอง เพื่ อ
ความสนุก หรือ รู เ้ ท่าไม่ถึง การณ์ ร้อยละ 29.46 ระบุว่า เป็ นการคุก คามความปลอดภัย หรือ
ละเมิดสิทธิ์ ผูอ้ ื่ น ร้อยละ 18.87 ระบุว่า เป็ นรู ปแบบของการระบายความรู ส้ ึกส่วนบุคคล รู ส้ ึก
สบายใจ สะใจ ไม่อ ัด อัน้ ร้อ ยละ 15.29 ระบุว่า ผูก้ ระทาควรได้รบั การปรึกษาจิตแพทย์ ถ้าทา
เป็ นประจา หรือมีพฤติกรรมรุนแรงมาก ร้อยละ 14.77 ระบุว่า ถื อเป็ น เรื่ อ งปกติใ นสัง คม โดยเฉพาะ
เด็ก และเยาวชน ร้อ ยละ 13.92 ระบุว่ า เป็ น สิท ธิ แ ละเสรีภ าพการแสดงออกบนพื น้ ที่ ส่ว น
บุค คลที่ ส ามารถทาได้ โดยไม่ ต อ้ งคานึง ถึง กฎหมาย หรือ ผลกระทบใด ๆ ร้อ ยละ 0.60 ระบุ
อื่ น ๆ ได้แ ก่ เป็ น เรื่ องไร้ส าระ ควรเอาเวลาไปทาเรื่อ งอื่ นที่ เป็ นประโยชน์ เป็ น แบบอย่ า งที่ ไ ม่
ดี และทาให้สังคมเสื่ อม และร้อยละ 0.51 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และจากการศึก ษาของ ชาญวิท ย์ พร
นภดล (2560) เรื่อ ง ความชุก และปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกลั่น แกล้ง บนโลกไซเบอร์ ใน
ระดับ ชัน้ ม.1-ม.3 จานวน 1,149 คน พบว่าร้อยละ 45 ถูกกลั่นแกล้ง ผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ อย่าง
น้อย 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยรู ป แบบการกลั่น แกล้ง ที่ พ บ คื อ 1) ถูก ตัง้ ฉายาและโดนล้อ เลี ย น
ร้อ ยละ 79.4 2) ถูกเพิก เฉย ไม่ส นใจ ร้อ ยละ 54.4 3) และคนอื่นไม่เคารพร้อยละ 46.8 ตาม
ด้วยถูกปล่อยข่าวลือ การถูก นารู ป ไปตัด ต่อ ถูก ข่ม ขู่ และการถูก ทาให้ห วาดกลัว ตามลาดับ
ซึ่งผูท้ ี่ มี ประสบการณ์การถูกรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ได้รบั ผลกระทบ ดังนี ้ รูส้ กึ โกรธ ร้อยละ 66 ไม่สบาย
เศร้า เครียด วิตกกัง วล ร้อ ยละ 52.2 ต้อ งการแก้แ ค้น ร้อ ยละ 39.8 นอนไม่ห ลับ ร้อ ยละ 22.7
เพื่ อ นเข้าใจผิด เลิก คบ ร้อ ยละ 20.2 ครอบครัวไม่เข้าใจ ซา้ เติม ตาหนิ ร้อยละ 14.1 ไม่ไปโรงเรียน
ร้อ ยละ 6.3 ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า เมื่ อ เข้า สู่ว ัย รุ ่น ช่ว งอายุ 13-16 ปี จะมีก ารใช้อิน เตอร์เ น็ต
สูง ขึน้ โดยพบหรือ แสดงพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และได้ร บั ผลกระทบจากการ
ถูกรังแกผ่านพืน้ ที่ ไซเบอร์
เนื่ อ งจากวัย รุ ่น มีก ารรับ รู ว้ ่า การรัง แกกัน ในโลกไซเบอร์เ กิด จากความนิร นามของ
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และเป็ นผลที่ ต่อเนื่องมาจากความรุ นแรงที่ เกิดในพื น้ ที่ จ ริง นอกจากนี ก้ ารรัง แก
กัน ผ่านพืน้ ที่ ไซเบอร์ ในรู ปแบบของการถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ การถูกสวมรอยและแอบ
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อ้างหรื อ แม้แ ต่ก ารถูก ลงโทษทางสัง คม ซึ่งเด็กและวัยรุน่ ที่ตกเป็ นเหยื่อการถูกรังแกผ่านพืน้ ที่ ไ ซ
เบอร์จ ะรับ รู ใ้ นการจัด การปั ญ หานี ด้ ว้ ยตนเอง หรือ อาจจะมีก ารปรึก ษาเพื ่ อ น แต่จ ะไม่
ปรึก ษาผูป้ กครอง และปั ญ หาดัง กล่า วยัง ถูก มองว่า เป็ น เรื่อ งปกติธ รรมดาในสายตาของเด็ก
และวัย รุ ่น ซึ่ง เป็ น วิธี คิดที่ ไ ม่เ หมาะสม ขาดความตระหนักรู ้ เพราะหากผูป้ กครองปล่อ ยผ่า น
เรื่อ งนี ไ้ ป แสดงว่า ให้ก ารยอมรับ และเป็ น การบ่ม เพาะความรุ น แรงให้ก ับ เด็ก และวัย รุ ่น ได้
(ณัฐ รัช ต์ สาเมาะ, พิม พวัล ย์ บุญ มงคล, Timo T. Ojanen, รณภูม ิ สามัค คีค ารมย์, และ
Thomas E. Guadamuz. 2557).จากพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ นวัย รุ ่น ส่ง ผล
กระทบต่อ พัฒ นาการทางด้านอารมณ์แ ละจิต ใจ สาหรับ ผูถ้ ูก รัง แกทาให้รูส้ ึก ราคาญใจ รู ส้ ึก
ไม่สบายใจ รู ส้ ึกโกรธ เกิดความเศร้าหมอง เสียใจ รู ส้ ึกหดหู่ และหวาดกลัว อีกทัง้ พบว่าทัง้ ผู้
รัง แกและผู ถ้ ูก รัง แกมีร ะดับ การเห็น คุณ ค่า ในตนเองต่ า ( Karuchit, 2016; Kowalski,
Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2 0 1 4 ; M.Kowalski & Limber, 2 0 1 3 ; Justin W.
Patchin & Hinduja, 2006) ทาให้ขาดสมาธิ ในการเรียน ขาดเรียน ส่ง ผลให้ ผ ลการเรียนลดลง
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Beran & Li, 2008) นอกจากนี ย้ ัง พบว่าความ
รุ น แรงที ่ เ กิด ขึ น้ มีแ นวโน้ม ท าให้เ กิด อาการที ่ เ กี ่ ย วข้อ งกับ สุข ภ าพ จิต โดยก่อ ให้เ กิด
ความเครีย ด ภาวะซึม เศร้า และภาวะวิต กกัง วล หากไม่ส ามารถจัด การอารมณ์ที่ เกิด ขึน้ ได้
อาจน าไปสู่ก ารฆ่า ตัว ตาย (Campbell, Spears, Slee, Butler, & Kift, 2012) ด้า นสัง คม
การรัง แกกัน ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ นรู ป แบบต่า งๆ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ว นบุค คลของผู ้อื่ น
อาจส่ง ผลต่อ พฤติก รรมอื่ น ๆ ที่ อ าจเป็ น อัน ตรายต่อ ชีวิต ร่า งกายของผูถ้ ูก กระทาด้ว ย ซึ่ง ใน
แคนาดาและสหรัฐ อเมริก ามีก ารบัญ ญัต ิก ฎหมายเฉพาะเพื่ อ คุม้ ครองสิท ธิ ข องผู ถ้ ูก กลั่ น
แกล้ง รัง แกออนไลน์ (คณาธิ ป ทองรวีว งศ์, 2558) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย Cappadocia
และคณะ (2013) กลุ่ม ตัว อย่างจานวน 1972 คน เป็ น นัก เรีย นระดับ ชัน้ การศึกษาเกรด 9 ชาว
แคนนาดา และงานวิจัยของ Gámez-Guadix และคณะ (2016) กลุ่มตัว อย่า งจานวน 845 คนเป็ น
นักเรียนชาวสเปน อายุ 13–17 ปี โดยพบว่าระดับความซึม เศร้า และสภาพทางจิตใจมี ผลต่อ
ระดับการรัง แกกันผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าวัย รุ ่น เป็ นผูม้ ี ความเสี่ ย ง
ต่อสถานการณ์การรังแกกันผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ และตามพัฒ นาการกลุ่ม วัยรุ ่นมี อารมณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น อารมณ์โ กรธ เกลีย ด เครีย ด เสีย ใจ วิต กกัง วล หรื อ หวาดกลัว เป็ น ต้น ซึ่ง จะ
แสดงอารมณ์ที่ ไ ม่พึง ประสงค์อย่างเข้มข้นและรุนแรง จนทาให้ขาดการพิจารณาปั ญหาอย่าง
รอบด้านไม่มีเหตุผล มีทศั นคติดา้ นลบ จึงส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางลบของวัยรุน่ (ประณต เค้า
ฉิ ม, 2549)
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศถึง สถานการณ์การ
รัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ พบว่าวัย รุ ่นเป็ นกลุ่ม ที่ มีพ ฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์สูง ที่ สุด
และจากการศึก ษาในประเทศตลอดระยะ 10 ปี ที่ ผ ่า นมา มี ก ารศึก ษาปรากฏการณ์ด า้ น
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ทั ้ง เชิง ปริม าณและคุณ ภาพ แต่ย ัง คงเป็ น ประเด็น ที่
ควรมี การศึกษาต่อในปั จจัยทางจิ ต วิท ยาร่ว มกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (ฤทัย
ชนนี สิท ธิ ช ัย , 2560)การศึก ษาที่ ผ่า นมา ปั จ จัย สาเหตุของพฤติก รรมการรัง แกกัน ผ่านพื น้ ที่
ไซเบอร์ในงานวิจ ัยต่างๆ ที่ นาเสนอตัวแปรด้านปั จ จัยเสี่ ย ง อิทธิ พ ล และความสัม พัน ธ์ที่มี ผ ล
ต่อ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น ดัง นี ้ 1) การเข้าถึ งสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์และ
อินเทอร์เน็ต 2) การรับรูแ้ ละความตระหนัก ในการใช้อินเทอร์เน็ต 3) ประสบการณ์รงั แกกันหรือ
พบเห็น ความรุ น แรง 4) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งครู แ ละนัก เรี ย น 5) สุข ภาวะทางจิ ต 6) การ
ตกเป็ น เหยื่ อ ถูก รัง แก 7) ถูก เพื่ อ นปฏิ เ สธเข้า กลุ่ม 8) ภาวะซึม เศร้า 9) อิทธิ พ ลความรุ นแรง
10) ภาวะขาดการปกป้อ ง 11) แรงจูง ใจผูก้ ระทาพฤติก รรมรัง แกผูอ้ ื่ น ผ่า นโลกไซเบอร์ 12)
รู ปแบบการอบรมเลี ย้ งดู 13) ระดับ ความตระหนักและทัศนคติตอ่ การรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
14) ระดับความเห็นใจต่อผูอ้ ่ืน 15) การขาดเรียนและ/หรือผลการเรียน16) ระดับการเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง 17) สถานะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 18) เพศ 19) บุคลิกภาพ (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; บุษ ยรัต รุ ่ง สาคร,
2553; ปองกมล สุร ตั น์, 2553; ปั ญ ญาสมาพัน ธ์เ พื ่ อ การวิจ ัย ความเห็น สาธารณะแห่ง
ประเทศไทย, 2554; วัฒ นาวดี ศรีว ัฒ นพงศ์ และพิม ผกา ธานิน พงศ์, 2558; อมรทิพ ย์
อมราภิบ าล, 2559) จะเห็น ได้ว่า ปั จ จัย ที่ มีค วามเกี่ ย วข้อ งและส่ง ผลต่อ พฤติก รรมการรัง แก
กัน ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น ประกอบด้ว ยลัก ษณะทางจิต กับ พฤติก รรมที่ เ กิ ด จากปั จ จัย
ภายในและภายนอก ซึ่ง สามารถอธิ บ ายสาเหตุพ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้ว่า
พฤติก รรมที่ เ กิด ขึ น้ สาเหตุทัง้ ทางด้า นจิต ใจและสถานการณ์ไ ปพร้อ มกัน (ดุจ เดือ น พัน ธุม
นาวิน, 2550)
จากการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี ้ ผู ว้ ิจ ัย ใช้รู ป แบบปฏิส ัม พัน ธ์นิย มในการกล่า วถึง สาเหตุ
พฤติก รรมการรัง แกกัน ผ่า นพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ เนื ่ อ งจากโดยรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิส ัม พัน ธ์น ิย ม
กล่าวถึง สาเหตุสาคัญ ของพฤติกรรมใดๆ ของมนุษย์ไว้ คือ 1) ปั จ จัยด้านจิตลักษณะเดิม ของ
ผูก้ ระทา เป็ น จิต ลัก ษณะค่อ นข้า งคงที่ ไ ม่อ ยู่ภ ายใต้อิท ธิ พ ลของสถานการณ์ปั จ จุบ นั เป็ น จิต
ลัก ษณะที่ ก่อ ตัว ขึน้ ตัง้ แต่วัย เด็ก สะสมมาถึง ปั จ จุบ นั จากการปลูก ฝั ง อบรมในครอบครัว และ
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โรงเรียน ซึ่ง ตัวแปรกลุ่ม นี ้ เช่น การควบคุม อารมณ์แ ละ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนด้า น
การเรี ย น 2) ปั จ จัยด้านลักษณะสถานการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมทางสังคมที่บคุ คลกาลังเผชิญอยูใ่ น
ขณะนัน้ ซึ่ง จะเอื อ้ อานวยหรือขัด ขวางการเกิด พฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ลัก ษณะความสัม พัน ธ์
กับ ครอบครัว อิท ธิ พ ลจากแบบอย่า งจากครอบครัว เพื่ อ น และสื่ อ ต่า งๆ โดยหากบุค คลมี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ สถานการณ์ต ่า งๆตลอดเวลา บุค คลก็มีแ นวโน้ม ที่ จ ะกระทาพฤติก รรม
สอดคล้อ งตามทิศ ทางที่ ส ถานการณ์ผ ลัก ดัน เช่น สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว อิท ธิ พ ลจาก
ครอบครัว เพื่ อ น สื่ อ ซึ่ง เป็ น แบบอย่า งพฤติก รรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Baldry et al., 2015;
Hinduja & Patchin, 2013) และ 3) ปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ห รือ ที่ เ รีย กว่า การ
ปฏิสมั พันธ์แบบกลไก Mechanical Interaction คือ ปั จจัยทางจิตลักษณะเดิมอย่างน้อย 1 ด้านร่วมกับ
ปั จ จัย ทางลัก ษณะของสถานการณ์อ ย่า งน้อ ย 1 ด้า น ที่ ส่ง ผลต่อ พฤติก รรมหนึ่ง ๆ และ จิต
ลัก ษ ณ ะตาม สถานการณ ์ หรือ เรีย กว่า ปฏิส ัม พ ัน ธ์ใ นตน ( Organismic Interaction)
หมายถึง ลัก ษณะทางจิต ที่ เ กิด จากการปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่า งจิต ลัก ษณะเดิ ม ของบุค คลกับ
สถานการณ์ปั จ จุบ นั ภายในตัว บุค คลนั น้ โดยจิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ม ัก หวั่ น ไหว
แปรเปลี่ ย นไปตามสถานการณ์โ ดยง่า ย หรือ อยู่ ภ ายใต้อิท ธิ พ ลของสถานการณ์นั ้น ๆ (ดุจ
เดือ น พัน ธุม นาวิน , 2550) เช่น การรับ รู พ้ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ภูมิคุม้ กันทาง
จิตในการใช้พืน้ ที่ ไซเบอร์ (ณัฐรัชต์ สาเมาะ และคณะ, 2557; วันวิสา สรีระศาสตร์, 2554)
ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น จึงเป็ นประเด็นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา โดยมุ่ง เน้น ในกลุ่ม วัย รุ ่น
เพราะเป็ น ช่ว งอายุที่ มี ก ารใช้ง านอิน เทอร์เ น็ต สูง สุด และพบอุบ ตั ิก ารณ์ข องพฤติก รรมการ
รัง แกกัน ผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ในรู ป แบบการศึก ษาปั จ จัย จิต สัง คมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการ
รัง แกกัน ผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร และคาดหวัง ว่าการวิจ ัย ในครัง้ นี จ้ ะ
ช่วยเป็ นแนวทางในการนาข้อมูล ไปใช้สาหรับการหาแนวทางเพื่ อป้องกัน พฤติกรรมการรังแก
กันผ่านพืน้ ที่ ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานครต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์
และการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับ
ครอบครัว และ แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่
การรับรู ก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ ไซเบอร์กับพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่ อทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานครโดยใช้
ปั จ จัยปั จ จัยด้านจิ ตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และการรับรู ค้ วามสามารถของตน
ด้านการเรียน ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับครอบครัว และ แบบอย่า ง
การรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับ รู ก้ ารรัง แก
ผ่า นพื น้ ที่ ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ ในกลุม่ รวม และเมื่อจาแนกตาม เพศ และ
ระดับชัน้
3. เพื่อหาวัยรุ ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อจาแนกตามเพศ และระดับชัน้
ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ จะเป็ นความรู ใ้ หม่ที่ศึกษาปั จ จัยที่เกี่ ยวข้องปั จ จัยด้านจิตลักษณะ
เดิม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ ์ และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณ ะตามสถานการณ ์ กับ
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร ที ่ ส ามารถอธิ บ าย
ค วาม ส ัม พ ัน ธ์ข อ ง ต วั แ ป รที ่ ม ีอ ิท ธิ พ ล ต่อ พ ฤ ติก รรม ก ารรัง แก ผ่า น พื น้ ที ่ ไ ซ เบ อ ร ใ์ น
กรุ งเทพมหานคร มี บทบาทสาคัญ ต่อการทานายพฤติกรรมการรัง แกกันผ่านพื น้ ที่ไ ซเบอร์ของ
วัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร รวมถึง ค้น หาวัย รุ ่น กลุ่ม เสี่ ย งที่ มีพ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ใ นกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง จะช่ว ยชี แ้ นวทางแก่ ผู ป้ กครอง โรงเรีย น มหาวิท ยาลัย และ
หน่วยงานด้านเด็กและสัง คม และสามารถเป็ นข้อมูลสนับสนุนให้แก่โครงการวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่ อ นาไปพัฒ นาสร้า งแนวทางป้อ งกัน พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ หรือ การวิจ ัย
รู ปแบบอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ยครั้งนี ้ ได้แก่ วัยรุ ่น ซึ่ งเป็ นนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึ ง
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 โดยมีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ขนาดเหมาะสม
และเพียงพอต่อการนาไปใช้วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคณ
ู ซึ่งอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างละจานวน
ตัวแปร เป็ น 20 ถึง 40 : 1 (Howell, 1994) โดยใช้การสุ่มแบบหยิบฉลากเพื่อเลื อกโรงเรีย นในสังกัด
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สานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากจานวน 67 โรงเรียน เลือกมา 1 โรงเรียน
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) การวิจยั ครัง้ นี ้
จึงกาหนดกลุม่ ตัวอย่างไว้ในเบือ้ งต้นจานวน 300 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ มี 3 กลุม่ ได้แก่
1.1 กลุม่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วยตัวแปร
1.1.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
1.1.2 การรับ รู ้ค วามสามารถของตนด้ า นการเรี ย น (Academic selfefficacy)
1.2 กลุม่ ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์
1.2.1 สัมพันธภาพกับครอบครัว (Family relationship)
1.2.2 แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Role model of cyberbullying)
1.3 กลุม่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วยตัวแปร
1.3.1 การรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Perception of cyberbullying)
1.3.2 ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ (Psychological-immunity in
cyberspace)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Cyberbullying behavior)
นิยามศัพท์เฉพาะ
วัยรุ ่น วัยรุ ่น คือ บุค คลในช่วงวัย 13-16 ปี ซึ่ง เป็ น นักเรียนระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี
1 ถึง มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ของโรงเรียนแห่ง หนึ่ง ในกรุ ง เทพมหานคร
นิยามปฏิบัตกิ าร
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Cyberbullying behavior) หมายถึง การ
กลั่นแกล้ง ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต โดยการนินทา หรือ ด่าทอผูอ้ ื่ นผ่านมือ
ถื อ ห้องสนทนา หรือ เว็บ ไซต์ การส่ง ข้อ ความก่อ กวนผู้อื่ น ผ่านมื อ ถื อ อี เมล์ หรือ เว็บ ไซต์ซา้ ๆ
การน าข้อ มูล ที่ ท าให้ผู ้อื่ น เสื่ อ มเสีย ไปเผยแพร่ท างมือ ถื อ หรือ อิน เทอร์เ น็ต การน าข้อ มูล
ส่ว นตัวหรือ ข้อ มูล ที่ เ ป็ น ความลับ ของผูอ้ ื่ น ไปส่ง ต่อ ทางมือถื อ หรือ อินเทอร์เน็ต การแอบอ้า ง
ชื่อ ของผูอ้ ื่ น ไปให้รา้ ย ด่าทอทางมือถื อ หรืออินเทอร์เน็ต การล้อเลียน ข่ม ขู่ หรือคุกคามผูอ้ ื่ น
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ผ่า นอุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ การลบ หรือ บล็อ กผูอ้ ื่ น ออกจากกลุ่ม สร้า งข่า วลือ หรือ ให้เ กิด
กระแสการต่อต้านผูน้ ัน้ ผ่านมื อถื อ หรืออินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการรัง แกผ่านพืน้ ที่ ไซเบอร์
ก า รวัด ต ัว แ ป รพ ฤ ติก ร รม ก า รรัง แ ก กัน ผ่า น พื น้ ที ่ ไ ซ เบ อ ร ์ ( Cyberbullying
behavior) เป็ น แบบวัด ที่ ผูว้ ิจ ัย ปรับ ปรุ ง มาจากแบบวัด ของ Garaigordobil และ Valderrey
(2016) โดยมาตรวัด มีล ัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คือ “ทาเป็ น ประจา”
จนถึง 1 คือ “ไม่เ คยทาเลย” ผูท้ ี่ ไ ด้ค ะแนนสูง กว่า แสดงว่ามีพ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์มากกว่าผูท้ ี่ มี คะแนนต่ากว่า
การควบคุม อารมณ์ (Emotional control) คือ ความสามารถในการรับ รู อ้ ารมณ์
ความรู ส้ ึก ของตนเองและผูอ้ ื่ น มีก ารตอบสนองความต้อ งการได้อย่างถูก กาลเทศะ มี ก ารให้
กาลัง ใจตนเองในการเผชิญ อุป สรรคและข้อ ขัด แย้ง ต่า งๆ การรู จ้ ัก ขจัด ความเครีย ด และ
สามารถควบคุม อารมณ์ในพืน้ ที่ไซเบอร์ได้
การวัดการควบคุม อารมณ์ เป็ นการวัดระดับการควบคุม อารมณ์ โดยผูว้ ิจ ัยปรับปรุ ง
มาจากแบบวัด การควบคุม อารมณ์ใ นเด็ก และวัย รุ ่น ของ Dameron (2015) โดยมาตรวัด มี
ลัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คือ “จริง ที่ ส ุด ” จนถึง 1 คือ “ไม่จ ริง เลย”
ผูต้ อบที่ ไ ด้ค ะแนนมากกว่า แสดงว่า มีค วามสามารถในการควบคุม อารมณ์ไ ด้ส ูง กว่า ผูท้ ี่ ไ ด้
คะแนนต่ากว่า
การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย น (Academic self-efficacy) คือ การ
ประเมิน ตนเองเกี่ ย วกับ ความสามารถของตนด้า นการเรีย นว่า ตนเองมี ค วามสามารถ และ
มั่นใจว่าจะกระทาพฤติกรรมที่เ กี่ ยวข้องกับการเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้
ก า รวัด ก า รรับ รู ค้ วา ม ส า ม ารถ ข อ ง ต น ด า้ น ก ารเรีย น เป็ น ก ารวัด ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนด้า นการเรีย น โดยผูว้ ิจ ัย ปรับ ปรุ ง มาจากแบบวัด ของ วิล าวัณ ย์ ดารา
ฉาย (2554) โดยมาตรวัด มี ล ัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 6 ระดับ ได้แก่ 6 คือ “มั่นใจมาก
ที่สดุ ” จนถึง 1 คือ “มั่นใจน้อยที่สดุ ” ผูท้ ี่ ไ ด้ค ะแนนสูง กว่ามีการรับรู ค้ วามสามารถของตนด้า น
การเรียนมากกว่าผูท้ ี่ ได้คะแนนต่ากว่า
สัม พันธภาพกับครอบครัว (Family relationship) คือ การแสดงออกถึง ความผูกพัน
อัน ดีระหว่า งสมาชิก ในครอบครัว เป็ น ความเอาใจใส่ ผูก พัน ห่ว งใย การแสดงความรัก ใคร่
ระหว่างกันและกัน การให้ความช่วยเหลือเอื อ้ เฟื ้ อเผื่ อแผ่ซึ่งกัน และกัน การมีกิจ กรรมร่วมกับ
บุค คลในครอบครัว และการใช้เ วลาว่า งในการท ากิจ กรรมร่ว มกัน ซึ่ง อาจจะเป็ น พ่อ แม่
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ผู ป้ กครอง ญาติผู ใ้ หญ่ค นอื่ น เช่น ปู่ ย่า ตายาย ลุง ป้า น้า อา รวมทั ง้ การมีส ่ว นร่ว มการ
แก้ปัญหาในครอบครัว
การวัด สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว โดยผูว้ ิจ ัย ปรับ ปรุ ง มาจากแบบวัด ของ สมิธ วุฒิ
สวัส ดิ์ (2552) โดยมาตรวัด มีล ัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คือ “จริง ที่ สุด ”
จนถึง 1 คือ “ไม่จริง เลย” ผูท้ ่ีไ ด้คะแนนสูงกว่ามี สัมพันธภาพกับครอบครัวดีกว่าผูท้ ี่ ได้คะแนน
ต่ากว่า
แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Role model of cyberbullying)
คือ แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Role model of cyberbullying) คือ
การรับ รู แ้ บบอย่า งของพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์จ ากบุค คลรอบตัว ได้แก่ บุค คล
ในครอบครัว ญาติ เพื ่ อ นบุค คลที ่ ม ีชื่ อ เสีย ง หรือ แบบอย่า งจากสื่ อ ต่า งๆ ที ่ ม ีอ ิท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ไ ซเบอร์
การวัด แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ผูว้ ิจ ัย ใช้แ บบวัด ที่ ส ร้า งขึ น้
เองโดยใช้แ นวคิด ของแบนดูรา (Bandura, 2001) โดยมาตรวัด มีล ักษณะเป็ น มาตรประเมิน
ค่า 6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คือ “จริง ที่ สุด ” จนถึง 1 คือ “ไม่จ ริง เลย” ผูท้ ี่ ไ ด้ค ะแนนสูง กว่า แสดงว่า
ได้ร บั อิท ธิ พ ลจากแบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ม ากกว่า ผูท้ ี่ ไ ด้ค ะแนนต่า
กว่า
การรับ รู ก้ ารรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Perception of cyberbullying) คือ การรู ว้ ่า
ตนเองสามารถใช้ส ภาพของพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ที่ มีค วามเป็ น นิร นาม มีค วามง่า ยและสะดวกใน
การรัง แกผู อ้ ื่ น โดยกระท าการรัง แกผู อ้ ื่ น ได้ท ัน ที และกระทาได้อย่างต่อเนื่ อง การรังแกทาให้
เรียกร้องความสนใจได้ ซึ่ง มี วัตถุประสงค์เพื่ อระบายความรู ส้ ึก ก่อกวน คุกคาม ทาให้ผูอ้ ื่ นรู ส้ ึก
อับ อาย รู ส้ ึก เครีย ด เจ็บ ปวด หรือ ถึง ขัน้ สูญ เสีย ความมั่น ใจ และสร้า งความเสีย หายให้แ ก่
ผู อ้ ื่ น โดยการนิน ทาด่า ทอ การส่ง ข้อ ความก่อ กวน การน าข้อ มูล ที่ ท าให้ผู อ้ ื่ น เสื่ อ มเสีย ไป
เผยแพร่ การน าข้อมูล ส่ วนตัวหรือ ข้อ มูล ที่ เป็ น ความลับ ของผูอ้ ื่ น ไปส่ง ต่อ การแอบอ้างชื่อของ
ผูอ้ ่ืน การล้อเลียน ข่มขู่ คุกคามการลบ หรือบล็อกผูอ้ ่ืนออกจากกลุ่ม การสร้า งข่าวลือ หรือ สร้า ง
กระแสการต่อต้านผู้อ่ืน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
การวัด การรับ รู พ้ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื ้น ที่ ไ ซเบอร์ โดยผู ว้ ิจ ัย ปรับ ปรุ ง แบบวัด
จากแบบสัม ภาษณ์ของ ณัฐ รัช ต์ สาเมาะ และคนอื่ น ๆ (2557) โดยใช้แนวคิดทฤษฎี การรับ รู ้
ของ Sekuler และ Blake (1990) โดยมาตรวัดมี ลักษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ได้แก่ 6
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คือ “จริง ที่ ส ุด ” จนถึง 1 คือ “ไม่จ ริง เลย” ผูท้ ี่ ไ ด้ค ะแนนสูง กว่า แสดงว่า มี ร ะดับ การรับ รู ว้ ่า ตน
สามารถใช้สภาพพืน้ ที่ ไซเบอร์ในการรัง แกผูอ้ ื่ นได้สูงกว่าผูท้ ่ีไ ด้คะแนนต่ากว่า
ภูม ิคุม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที่ไ ซเบอร์ (Psychological immunity in cyberspace)
ความพร้อ ม ทางการรับ รู ้ การคิด แรงจูง ใจ และวุฒ ิภ าวะทางอารมณ์สูง พ อที่ จ ะจัด การกับ
สถานการณ์ย่ ัว ยุ หรือ การ ปลุก ปั่ นโจมตี จากบุค คลอื่ น ในสัง คมเครือ ข่า ยออนไลน์ (Social
network) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การคิดหรือความคาดหวัง ของบุคคลในการปรับตัวเมื่อ
เผชิญสถานการณ์ท่ีทา้ ทาย ปั ญหาในชีวิต หรือเมื่อเกิ ดอุปสรรค โดยคาดว่าตนจะถูก ตาหนิเป็ นส่วน
น้อย ปัญหานัน้ ส่งผลกระทบเฉพาะเจาะจงในวงจากัด และปัญหาที่เกิดขึน้ เป็ นเรื่องชั่วคราว
2) ความชอบเสี่ ย งน้อ ย หมายถึง การรับ รู ส้ ภาวะความเสี่ ย งในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
โดยตระหนักว่าพฤติกรรมนัน้ จะเป็ นอันตรายแก่ตนได้ในความเป็ นจริง แต่ต อ้ งการความตื่นเต้นท้าทาย
และสนุกเมื่อบุคคลรูเ้ ท่าทันความเสี่ยงนัน้ สามารถยอมรับได้
3) สติ- สัม ปชัญ ญะ หมายถึง การรู แ้ ละเข้า ใจเหตุก ารณ์ต รงตามความเป็ น จริง
การรู อ้ ย่างมีเหตุมีผล และความไม่หลงคิดผิดจากความเป็ นจริง
4) การจัดการกับความเครียด หมายถึง ความสามารถหรือความพร้อมทางจิตของบุค คล
ในการปรับตัวและจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ทัง้ การจัดการกับความเครียดของตัวเอง การจัดการกับ
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล และการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง
การวัด ภูมิคุม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ โดยผู ้วิจ ัย ปรับ ปรุ ง มาจากแบบวัด
ของ ดุจ เดือน พัน ธุม นาวิน และงามตา วนิน ทานนท์ (2551) โดยมาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประเมิน ค่า 6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คือ “จริง ที่ ส ุด ” จนถึง 1 คือ “ไม่จ ริง เลย” ผูท้ ี่ ไ ด้ค ะแนนสูง กว่า
แสดงว่ามีภูมิคมุ้ กันทางจิ ตในการใช้พื น้ ที่ ไซเบอร์สูงกว่าผูท้ ่ีมี คะแนนต่ า กว่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจ ัย เรื่อ ง ปั จ จัย ทางจิต สัง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ข องวัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิจ ัย ได้ทาการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน่
1.1 ความหมายของวัยรุน่
1.2 พัฒนาการของวัยรุน่
1.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวัยรุน่
2. มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์รงั แกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่
2.1 ความหมายของพืน้ ที่ไซเบอร์
2.2 ความหมายของพฤติกรรมการรังแก
2.3 ความหมายของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2.4 ลักษณะและประเภทของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2.5 สาเหตุและแรงจูงใจพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2.6 ผลกระทบของจากพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2.7 การวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
3. ทฤษฎีและแนวคิดที่นามาใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
3.1 ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม
3.2 ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในวัยรุน่
4.1 การควบคุมอารมณ์
4.2 การรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน
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1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่น
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุน่ มีความสาคัญ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
และให้เ กิด ความเข้า ใจพฤติก รรมของวัยรุ ่น ผูว้ ิจ ัย จึง เกริ่น นาด้ว ยความหมายของวั ย รุ ่น และ
กล่าวถึงพัฒนาการที่ สาคัญ ของวัยรุ ่นด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของวัยรุ่น
Hurlock (2001) ได้ให้ความหมายของวัยรุน่ ว่า วัยรุ น่ เป็ นวัยหัวเลี ย้ วหัวต่อเป็ นวัยแห่ง
การปรับตัวทางสังคม เป็ นวัยแห่งปัญหาและเป็ นวัยที่มีความเคร่งเครียดทางอารมณ์ ตัดสินใจรวดเร็วและ
รุนแรง ทัศนคติในการมองโลกและทางสังคมของวัยรุน่ อาจมีความขัดแย้งกับผูใ้ หญ่
ปรีชา วหิคโต (2532) ได้ให้ความหมายของวัยรุ ่นว่า หมายถึง คนหนุ่มสาว เด็กวัย ทีนเอจ
(Teenagers) เป็ น วัย ที่ ต ัว เลขลงท้า ยด้ว ยค าในภาษาอัง กฤษว่า teen คือ ตัว เลข 13 -19
เป็ นวัยอลวน วัยพายุบแุ คม วัยหุนหันพลันแล่น (Storm and Stress)
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) วัยรุ ่น เป็ นช่วงเวลาเปลี่ ยนวัยชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิ ตใจ
ค่านิยม อุดมคติ เป็ นต้น เป็ นวัยกาลังเลียนแบบ และทดลองบทบาท เพื่อจะเป็ นผูใ้ หญ่ในแง่ต่างๆ เช่น
อารมณ์ สังคม จิตใจ ความใฝ่ ฝั น ความปรารถนา ความเปลี่ยนแปลงและความเป็ นไปต่างๆ ล้วนเป็ น
รากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะเพื่ อน ในวัยผูใ้ หญ่ เมื่ อวัยรุ ่นตัดสินใจ
ประพฤติปฏิบตั ไิ ปอย่างใดอย่างหนึ่ง วัยรุน่ มีโอกาสกระทาผิดพลาดไปโดยไม่ยงั้ คิด
จากความหมายของวัย รุ ่น ข้า งต้น จึง สรุ ป ได้ว่า วัย รุ ่น เป็ น วัย แห่ง การปรับ ตัว และ
ค้น หาเอกลัก ษณ์แ ห่ง ตน เป็ น วัย แห่ง ปั ญ หา และเป็ น วัย ที่ มีค วามเคร่ง เครีย ดทางอารมณ์
สับสน อารมณ์วู่วาม เจ้าคิดเจ้าแค้น ตัดสินใจเร็วและรุ นแรง ในงานวิจยั นีจ้ ะศึกษาในกลุม่ วัยรุน่
อายุ 13-16 ปี ซ่ึงพบว่ามีพฤติกรรมการรัง แกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มากที่ สุด
1.2 พัฒนาการของวัยรุ่น
พัฒ นาการและการแบ่ง ช่ว งอายุข องวัย รุ ่น บุค คลจะเข้า สู่ว ัย รุ ่น ช่ว งอายุใดก็ไ ด้
ไม่กาหนดตายตัว เรื่องจากพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่อง แต่ละคนจะเริ่มต้นและ
สิน้ สุดช่วงวัยรุน่ ที่แตกต่างกัน (Harris & Butterworth, 2012)
การกาหนดช่วงอายุของการเข้าสู่วยั รุน่ ไม่สามารถกาหนดได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะแบ่ง
ช่วงของวัยรุ ่นเป็ น 3 ช่วงคื อ วัยรุ ่นตอนต้น วัยรุ ่นตอนกลาง และวัยรุ ่นตอนปลาย (Santrock, 2014;
Shaffer & Kipp, 2013; กระทรวงสาธารณสุข, 2559; ประณต เค้าฉิม, 2549; พนม เกตุมาน, 2550; ศรีเรือน
แก้วกังวาล, 2549; สุรางค์ เชือ้ วณิชชากร, 2550)
1.2.1 วัย รุ ่น ตอนต้น อยู่ในช่ว งอายุ 10-13 ถึ ง 14-15 ปี ในช่ว งนี ว้ ัย รุ ่น จะยัง มี
พฤติกรรมค่อนข้างไปทางเด็ก เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ
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พัฒนาการทางร่างกาย เข้าสู่วยั แรกรุน่ (puberty) เป็ นวัยที่มีการเจริญเติบโต
รวดเร็วมากและมีวุฒิ ภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านขนาด รู ปร่ าง และ
ประสิทธิภาพทางเพศ ฮอร์โมนต่างๆ ที่หลั่งออกมาในช่วงนี ้ จากต่อม pituitary .ในสมอง จะกระตุน้
การทางานของต่อมเพศ ซึ่งฮอร์โมนที่มีบทบาทสาคัญ ได้แก่ Gonadotropin-releasing hormone
ทาให้มี การผลิ ตฮอร์โมนเพศจ านวนมาก ฮอร์โมนเพศที่ ส าคัญ คือ Estradiol ในเพศหญิ ง และ
Testosterone ในเพศชาย ส่ ว นฮอร์โ มนเพศจากต่ อ ม Adrenal glands จะผลิ ต ฮอร์โ มนเพศ
Estrogen (รวมทั้ ง Estradiol) เป็ นฮอร์โ มนเพศหญิ ง Androgen (รวมทั้ ง Testosterone) เป็ น
ฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งฮอร์โมนเหล่านีจ้ ะมีผลในการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เช่น เพศหญิง จะมีการขยาย
ใหญ่ขนึ ้ ของหน้าอก สะโพก บริเวณอวัยวะเพศเริ่มเริ่มมีขนขึน้ และเริ่มมีประจาเดือน ส่วนเพศชาย
จะมีการขยายของขนาดอัณฑะ องคชาต และมีการหลั่งอสุจิครัง้ แรก เริ่มมีขนขึน้ บริเวณอวัยวะเพศ
บริเวณใบหน้าเริ่มมีหนวด เคราขึน้ เสียงห้าว
พัฒนาการทางสติปัญญา การเจริญเติบโตของสมองใน Puberty และวัยรุ ่น
เป็ นผลมาจากฮอร์โมน วุฒิภาวะและประสบการณ์ โดยในระบบ Limbic system (สร้างอารมณ์,
แรงจูง ใจ, ความทรงจาระยะยาว) จะเจริญ เติบ โตก่อ นส่วน Prefrontal cortex (การวางแผน,
การควบคุมอารมณ์) มาหลายปี และฮอร์โมนช่วงวัย Puberty จะมีผลต่อสมองส่วน Amygdala
(ควบคุมอารมณ์แบบสัญชาตญาณสัตว์) มากกว่ามีผลโดยตรงต่อ Cortex ซึ่งจะได้รบั อิทธิพลจาก
อายุและประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึน้ เริ่มมีความคิดเป็ นรูปธรรม และเรียนรูจ้ ากสิ่งที่เห็นจริงสัมพันธ์กบั
การกระทา การพัฒนาความคิดแบบรู ปธรรม (Concrete) มาจากวัยเด็กมาสู่กระบวนการพัฒ นา
ความคิดแบบเป็ นเหตุผล เป็ นรู ปแบบชัดเจน (Cognitive thought phase หรือ Formal operation
period ) ซึ่งมีลกั ษณะเด่น คือ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใช้วตั ถุเป็ นสื่อ มีการคิดแบบใช้ตรรกะ
จากเงื่อนไขที่กาหนด การคิดแบบใช้เหตุผลเชิงสัดส่วน การคิดแบบแยกตัวแปรเพื่อสรุปผล การคิด
แบบใช้เหตุผลสรุป เป็ น องค์ร วมคาดการณ์อ นาคตได้โดยมองย้อ นอดีต ส่ว นผลของฮอร์โมน
จาก Pituitary gland เป็ นสาเหตุของ Phase delay ใน Sleep-wake pattern โดยวัยรุ ่น จะมี ช่วงเวลา
ตื่นนอนที่นานในตอนดึก แต่จะมีอาการงัวเงียในช่วงเช้า และในปัจจุบนั ที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตและ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกซ์ต่างๆ ส่งผลต่อรู ปแบบการพักผ่อนของวัยรุ ่นเปลี่ยนไป ทาให้กระทบต่อ
การนอนหลับพักผ่อนของวัยรุ น่ มีปัญ หาในการนอนหลับ ซึ่งทาให้เกิดภาวะอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
ง่วงนอน ส่งผลกระทบการใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางวัน และสุขภาวะทางจิต (Hale & Guan, 2015;
Johansson, Petrisko, & Chasens, 2016; Lemola, Perkinson-Gloor, Brand, DewaldKaufmann, & Grob, 2015)
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พัฒนาการทางอารมณ์ ผลกระทบจากการที่เกิดขึน้ เมื่อมีการเปลี่ยแปลงใน
การหลั่ง ของฮอร์โมนที่ หลั่ง จากต่อ ม Hypothalamus ต่อม Pituitary ต่อม Adrenal ส่ง ผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ฮอร์โมน Testosterone จะกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์
โกรธ (Anger) หากฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจานวนมากจะกระตุน้ ให้มีการแสดงออก ทัง้ อารมณ์ดา้ น
สิ น้ หวัง (Despair) และความปิ ติ สุ ข (Ecstasy) ในวัย รุ ่น ชายส่ ว นใหญ่ มี ก ารหลั่ง Androgen
เพิ่ ม ขึ ้น ท าให้ มี ค วามคิ ด ทางด้ า นเพศ และมี ค วามต้ อ งการส าเร็ จ ความใคร่ ด ้ว ยตนเอง
(Masturbation) ในวัย รุ ่น หญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี ก ารขึ น้ ลงของระดับ Estrogen จะมี ค วามสุ ข เพิ่ ม
(Happiness) ขึน้ ในช่วงกลางของ Menstrual cycle หรือช่วงตกไข่(Ovulation) และมี ความเศร้า
(Sadness) หรือความโกรธ (Anger) ในช่วงท้ายของ Cycle ช่วงนีว้ ยั รุน่ จะมีความคิดหมกมุน่ กังวล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทาให้อารมณ์หงุดหงิดและ
แปรปรวนง่าย และครุ ่น คิด ในภาพลัก ษณ์ด า้ นร่า งกายสับ สนกับ การเปลี่ ย นแปลง เริ่ม สนใจ
เรื่ อ งเพศสัม พัน ธ์ซึ่ง วัย รุ ่น จะค้น คว้า และประเมิน ด้ว ยตนเอง และวัยรุ น่ อายุ 10-15 ปี นีจ้ ะมี
การมองโลกเชิงบวกเพิ่มมากขึน้ เมื่อสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระดับมัธยมตอนต้น และจะมองโลก
เชิ ง บวกเพิ่ ม มากขึ น้ ถ้า วัย รุ ่น ได้รับ ปฏิ สัม พั น ธ์เชิ ง บวก ทั้ง จากสิ่ ง ที่ วัย รุ ่น สนใจในโรงเรี ย น
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ เพื่อน และผลการเรียน การมองโลกทางบวกในวัยรุน่ ทาให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการมองโลก และความผาสุกทางจิตใจ(นงลัก ษณ์ วิช ัย รัม ย์, จิณ ห์จ ุฑ า ชัย เสนา ดาลลาส,
ชนัด ดา แนบเกษร, และเวทิส ประทุม ศร, 2560) จากการเปลี่ ย นแปลงของการหลั่ง ของ
ฮอร์โมน ที่ ส่ง ผลต่ออารมณ์อารมณ์ที่เปลี่ ยนแปลงง่าย มี ความอ่อนไหวง่าย มี อารมณ์รุน แรง
การควบคุมอารมณ์อาจจะยังไม่ดี ทาให้มีความเครียด โกรธ ภาวะซึมเศร้า และหากวัยรุน่ ไม่สามารถ
จัดการอารมณ์เหล่านัน้ ได้ อาจส่งผลต่อ รู ป แบบการรับ ประทานอาหาร การใช้ชีวิต ประจาวัน
หรือการเลื อกทากิจ กรรมที่ ไ ม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได้ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือ ใช้สารเสพติด (กลุกานต์ อภิวฒ
ั นลังการ, 2557)
พัฒนาการทางสังคม ด้านความมีเอกลักษณ์ประจาตัว หรือความสับสนใน
บทบาทของตนเอง (Identity vs. Identity diffusion) เป็ น วัย ที ่ พ ัฒ นาเอกลัก ษ ณ ์ข อง
ตนเอง มีจดุ มุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สังคมของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยึดแบบจากกลุ่มเพื่อนและ
บุคคลที่ตรงกับอุดมคติ อาจจะเกิดความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพกับผูใ้ หญ่ และเกิดความสับสน
ทางจิตใจ หากไม่สามารถแก้ไขความสับสนได้ จะเป็ นคนที่มีบุคลิกภาพสับสน ไม่ม่ นั คง วัยรุน่ ช่วงนี ้
รับรู ค้ วามหมายของขอบเขตการพึ่งพาและความเป็ นอิสระ เริ่ม ค้น หาเพื่ อ นเพื่ อ รวมกลุ่ม ให้เกิด
ความมั่นคง แต่ยัง พบว่าวัยรุ ่นอายุช่วง 10-14 ปี พฤติกรรมการเลี ย้ งดูของพ่อแม่ยัง มี อิทธิ พ ล
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ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อการควบคุมตนเองที่สัมพันธ์อารมณ์ เช่น ความเครียด ซึมเศร้า หรือ
ความภูมิ ใจในตนเองต่า ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ ่นช่วงนี ้ (Finkenauer, Engels, &
Baumeister, 2005) หากวัย รุ ่น มี สัม พัน ธภาพที่ ดีต่อ พ่อ แม่ มี ค วามพึง พอในในชี วิต ครอบครัว
จะส่งผลให้วยั รุน่ เป็ นวัยรุ ่นเชิงบวก มีสุขภาวะทางอารมณ์ท่ีดี ส่งผลต่อการมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ่ืน
(Stafford, Kuh, Gale, Mishra., & Richards, 2016) แต่ ห ากวัย รุ ่น มี อ ารมณ์ ฉุ น เฉี ย ว ควบคุ ม
อารมณ์ตนเองได้ไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่ อ ปั จจัยต่างๆ รอบตัวของวัยรุ ่น เช่น สัม พันธภาพกับ
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อนวัยเดียวกัน
1.2.2 วัยรุน่ ตอนกลาง อยู่ในช่วงอายุ อายุ14-15 ถึง 17 ปี เป็ นช่วงที่มีพฤติกรรม
กา้ กึ่งระหว่างความเป็ นเด็กกับผูใ้ หญ่ ช่วงนีเ้ ป็ นระยะทีมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปล ง
วัยรุน่ จะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก และสิน้ สุดลงเมื่อถึงวุฒิภาวะของวัยรุน่
พัฒ นาการทางร่างกาย การเจริญเติบโตทางเพศก้าวหน้าขึน้ แต่การเติบโต
ทางร่างกายช้าลงร้อยละ 95 ของวัย ผู้ใหญ่ ,มี ลักษณะค่อ ยเป็ น ค่อ ยไปของการเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะภายนอก ได้แก่ รูปร่าง นา้ หนัก และสัดส่วน อิทธิพลจาก Growth Hormone จากต่อม pituitary
ในสมองมีอิทธิพลต่อส่วนสูงทัง้ ในวัยรุน่ ชายและหญิง นอกจากนีย้ งั มีองค์ประกอบด้านพันธุกรรม
และสภาวะโภชนการที่ได้รบั ด้วย ซึ่งวัยรุน่ หญิ งจะเริ่มสูงก่อนวัยรุ ่นชาย ลักษณะของหน้าตาก็จะ
เปลี่ยนไป คือ ลักษณะใบหน้าจะโด่งชัดกว่าวัยเด็กจมูกเป็ นสัน มีเหลี่ยมคาง โหนกแก้ม อย่างชัดเจน
การขยายตัวของทรวงอกจะค่อยๆหายไป การเปลี่ยนแปลงของเส้นเสียงจะเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์
ในระยะเปลี่ยนเสียงวัยรุ ่นชายบางคนจะเกิดความอายในเสียงที่ เปลี่ยนไป บางครัง้ ไม่สามารถ
ควบคุม ระดับ เสี ย งของตนได้ จึง ทาให้ไ ม่ก ล้าเปล่ง เสี ย ง การเปลี่ ย นแปลงของระบบสื บ พัน ธุ์
มีการทางานอย่างเต็มที่ มีการบรรลุวุฒิภ าวะทางเพศ การมี ร อบเดือ นครัง้ แรกของวัย รุ ่น หญิ ง
อาจท าให้รู ้สึ ก พอใจและภู มิ ใ จที่ เป็ นผู้ห ญิ ง เต็ ม ตัว หรื อ อาจจะรู ้สึ ก ในทางลบ คื อ หวั่น ไหว
หวาดหวั่น หรือ ตกใจได้เ ช่น กัน ในวัย รุ ่น เพศชาย ลูก อัณ ฑะเจริญ เติบ โตและทางานได้เต็ม ที่
จึงสามารถพบภาวะฝั นเปี ยกได้ บางคนเข้าใจผิดคิดว่าฝั นเปี ยกเกิดจากการสาเร็จความใคร่ดว้ ยตัวเอง
หรือเป็ นความผิดอย่างแรง หรือทาให้สภาพจิตผิดปกติ หรือบางรายวิตกกังวลไปกับจินตนาการ
หรือความฝัน เพราะบางครัง้ จะเป็ นความคิด ความฝั นเกี่ยวข้องกับคนในเพศเดียวกัน ซึ่งก็ไม่ถือว่า
เป็ นเรื่องที่ผิดปกติ
พัฒนาการทางสติปัญญา สติปัญญา ความคิดเป็ นนามธรรมยิ่งขึน้ มีความคิด
เรื่องต่อเนื่ องระยะยาว จะกลับมาคิดเป็ นรู ปธรรม มี ความคิดที่ลึกซึง้ (abstract) จึงหันมาใฝ่ หา
อุด มการณ์แ ละหาเอกลัก ษณ์ข องตนเอง เพื่ อ ความเป็ น ตัว ของตัว เอง และพยายามเอาชนะ
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ความรู ส้ ึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่ มีความรู ส้ ึกนึกคิดแบบอานาจ ความคิด
เรื่องเพศสัมพันธ์ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่เพ้อฝั นพยายามพิสูจน์ความสามารถให้เพศ
ตรงข้ามพอใจ และช่วงอายุ 14 -16 ปี เป็ นที่น่าสังเกตเห็นว่า วัยรุน่ สามารถอธิบายถึงการเปรียบเทียบ
ตนเองกับ ผู้อ่ื น ได้ชัด เจน และก าหนดบุค ลิ ก ของตนเองจากการเลี ย นแบบบุค คลอื่ น ในสัง คม
(Shaffer & Kipp, 2013) แต่หากระดับความพึงพอใจในตนเองต่ า ความคับข้องใจสูง นามาซึ่ง
อารมณ์ โกรธ มี อ ากาสท าให้เกิ ด การขาดการควบคุม ตนเอง และแสดงพฤติก รรมทางลบได้
(Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015)
พัฒ นาการทางอารมณ์ อาจเกิดความขัดแย้งในครอบครัว หากผูป้ กครอง
เคร่งครัดและควบคุมมากเกินไป วัยรุ ่นจะแสดงลักษณะและพฤติกรรม โดยต้องการการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน มีการพัฒนาทางความคิ ดที่เป็ นนามธรรม สามารถคิดคาดการณ์ถึงสิ่งที่ยงั ไม่เกิด
เชื่ อ มโยงสิ่ ง ต่า งๆ จัด ลาดับ ความสาคัญ ของสิ่ ง ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ถ้า วัย รุ ่น สามารถปรับ ตัว
ด้า นจิ ต สั ง คมได้อ ย่ า งเหมาะสม มี มุ ม มองการมองโลกทางบวก จะส่ ง เสริ ม ให้วัย รุ ่น รับ รู ้
ความสามารถของตนจนนาไปสู่การรับรู ส้ มรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ
ตนเองได้ (นงลักษณ์ วิชัยรัม ย์ และคณะ, 2560) แต่หากวัยนี ไ้ ม่ได้รบั ความอบอุ่นทางอารมณ์
ระหว่างพ่อแม่ หรือพ่อแม่แสดงอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าวที่สมั พันธ์ตอ่ ทัศนคติ ร่วมกับอารมณ์โกรธ
หรือเกลียดที่ขาดการควบคุมในการแสดงออก วัยรุน่ จะเลียนแบบทัศนคติและพฤติกรรมของพ่อแม่
อย่างไรก็ตามอคติจะรุนแรงขึน้ ในวัยนี ้ วัยรุน่ ที่มีอคติจะแสดงความหยาบคายและกล่าวโทษอย่าง
ไม่มีเมตตาต่อบุคคลอื่น
พัฒ นาการทางสังคม วัยรุ ่นช่วงนี ท้ ักษะทางสังคมจะพั ฒ นาขึน้ จากวัยรุ ่น
ตอนต้น จากการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทกุ ชนิดของสถานการณ์ทางสังคมและจากการปฏิบตั ิใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เรียนรูร้ ะเบียบของสังคม และอิทธิพลจากแรงกดดันทางสังคมส่งผลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมทางสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม ความเป็ นหนุ่มเป็ น
สาวได้เริ่มมีความคิดที่ลึกซึง้ ต้องการหาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็ นตัว
ของตัวเอง
1.2.3. วัยรุ ่นตอนปลาย 18-21 ปี ถึง 24 ปี ระยะนี เ้ ป็ นระยะขัน้ บรรลุวุฒิ ภ าวะ
(Maturity) วัยรุน่ จะมีสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม การรูค้ ิดเท่าเทียมผูใ้ หญ่ เป็ นช่วงเวลาของการ
ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสมและเป็ นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันกับเพื่อนต่างเพศ
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พัฒนาการทางร่างกาย สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่
เป็ นช่วงอายุท่ี เข้าสู่ภ าวะเจริญ พันธุ์ ทัง้ วัยรุ ่นชายและวัยรุ ่นหญิ งหญิ ง ในเพศหญิ งมดลูกเจริญ
เต็มที่มีนา้ หนักและขนาดสมบูรณ์
พัฒ นาการทางสติปั ญ ญา สติปั ญ ญาพัฒ นาและมี ก ารเลี ย นแบบ สร้า ง
ความคิดแบบนามธรรมนาอนาคตมาคิด รับรูท้ างเลือกระยะยาว จะสามารถแก้ไ ขปั ญ หาอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพมากขึน้ และบรรลุนิตภิ าวะในเชิงกฎหมาย
พัฒ นาการทางอารมณ์ มีความเป็ นผูใ้ หญ่ เต็มที่ และมีการวางแผนอนาคต
วัยรุน่ อายุในช่วง 18-24 ปี จะรับรูอ้ ารมณ์ของตนเองได้ชดั เจน และส่งผลต่อระดับการมีปฏิสมั พันธ์
ต่อผูอ้ ่ืน หากควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีอารมณ์เชิงบวกจะสามารถกาหนดให้วยั รุน่ รูส้ ึกพึงพอใจ
ในชีวิต (Romero, Berrocal, Estrada, & Guajardo, 2017) วัยรุ ่นในช่วงนี ้ จะมี อารมณ์คา้ งนาน
กว่าช่วงวัยรุน่ ตอนต้นและตอนกลาง ซึ่งหากวัยรุน่ เกิดอารมณ์คา้ งนาน เก็บกด อัดอัน้ อารมณ์ และ
ถูก ต้านไม่ให้แ สดงออก จะท าให้เกิ ด อารมณ์ค ้างที่ รุน แรง อารมณ์ท่ี มี ค วามรุ น แรง ขึน้ อยู่กับ
องค์ประกอบจากสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนีว้ ยั รุน่ จะริษยาเพื่อนรุน่ เดียวกันที่เด่นกว่า เพื่อนที่มี
อิสระมากกว่า การตอบสนองมักจะแสดงออกโดยวาจา หรืออาจมีการปะทะร่างกาย
พัฒนาการทางสังคม วัยรุน่ จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก -ผูป้ กครอง
เป็ น ผู้ใหญ่ -ผู้ใหญ่ และ เปลี่ ย นการติด กลุ่ม เพื่ อ นมาเป็ น ความพอใจในมิต รภาพส่ว นตัว
สามารถบูรณาการความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้อ งการความใกล้ชิด สนิท สนม
และความต้องการทางเพศ เข้าด้วยกันได้ในสัม พันธภาพระหว่างบุคคล วัยรุ ่นตอนปลายจึง มี
ภารกิจด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีความสลับซับซ้อนและมีความหลากหลายยิ่งขึน้
สรุ ป ได้ว่า วัย รุ ่น เป็ น วัย ที่ เ ชื่ อ มต่อ ระหว่า งเด็ก และผู้ใ หญ่ มี ก ารเจริญ เติบ โตทัง้
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามพัฒนาการไปพร้อมๆกันทัง้ 4 ด้าน ซึ่งในงานวิจยั นี ้
ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาวัยรุ ่นช่วงวัย 13-16 ปี เนื่องจากเป็ นกลุ่มช่วงอายุท่ีใช้อินเทอร์เน็ตและมีความสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีส่ือต่างๆ ในพื น้ ที่ไซเบอร์ได้ พบรู ปแบบของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีพบมากที่สุด
(วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, 2559)
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1.3 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมวัยรุ่น
Erikson รับแนวคิ ดทางจิ ตวิ เคราะห์เกี่ ยวกั บแรงขับทางเพศเป็ นแรงผลั กดันให้เ กิ ด
พฤติกรรมทุกอย่าง Erikson และ Freud เรียกว่า “Libido” แรงขับนีเ้ ป็ นแรงขับที่ตอ้ งการจะมีชีวิตอยู่ แรง
ขับที่ 2 เป็ นแรงขับความก้าวร้าว แรงขับทัง้ 2 จะทาหน้าที่เหมือนแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา ทาให้มนุษย์เกิด
ความคับข้องใจ (Erikson, 2014; พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) ในแต่ละขัน้ พัฒนาการตามแนวคิด
ทฤษฎีของอีรกิ สัน แบ่งขัน้ พัฒนาการออกเป็ น 8 ขัน้ โดยขัน้ ที่ 5 อายุ 12-17 ปี การรูเ้ อกลักษณ์ตนเองหรือ
การสับสนในเอกลักษณ์ตนเอง (Identity versus Identity Diffusion) เป็ นขัน้ ที่เข้าใจเอกลักษณ์ของตนเอง
กับไม่เข้าใจตนเอง (Role confusion) มีเพียง 4% ของวัย รุ ่น ในช่ว งอายุ 15 ปี และ 20% ของวัย รุ ่น
อายุ 18 ปี จะมีความมั่นคงทางเอกลักษณ์แห่งตน และหากวัยรุน่ ในช่วงนีข้ าดความมั่นใจ ขาดความรูส้ ึก
มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ขาดเป้าหมาย และมี ภ าวะกดดัน ล้ม เหลวในขั้นพัฒ นาการนี ้ จะทาให้เข้า สู่
Negative identity มีความสับสนและเจ็บปวด จากความรู ส้ ึกเป็ นผูแ้ พ้ และแตกต่างเมื่อเปรียบเที ยบกับ
ผูอ้ ่ื น วัยรุ ่นที่ มี พัฒนาการเกี่ ยวกับเอกลักษณ์ท่ี สมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่ มี คุณลักษณะความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวแบบอบอุ่น ผู้ป กครองไม่บีบ บัง คับ วัย รุ ่น มากเกิ น ไป และได้รบั การกระตุน้ ให้มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี ห้ ากสัมพันธภาพกับครอบครัวไม่ดี ทาให้เกิดปัญหาในการสร้าง
ข้อผูกมัด และในที่สดุ ทาให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตนเอง ( Adam, & Berzonsky, 2008
อ้างถึงใน ธิ ดารัตน์ แย้มนีม, 2558) รวมไปถึง สัม พัน ธภาพกับ เพื่ อ นที่ ส ่ง อิท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรม
เนื ่ อ งจากวัยรุ ่นจะเลื อกเข้าหาเพื่ อนของตนมากกว่าพ่ อแม่ และท าตามกลุ่ม เพื ่ อ น เพื ่ อ ความ
ต้องการการยอมรับ ความคาดหวังจากพวกกลุม่ เพื่อนร่วมวัย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549)
พฤติกรรมเป็ นการกระทาหรือการแสดงออก การตอบสนองของบุค คลต่อ สิ่ ง เร้า
จากสิ่งแวดล้อม เป็ นสิ่งที่มนุษย์จดั กระทาแตกต่างกัน พฤติกรรมของบุคคลจะมีทงั้ พฤติกรรมที่อยูภ่ ายใน
เช่น ลักษณะความคิด ความรูส้ ึก และพฤติกรรมภายนอกที่สงั เกตได้จากกิริยาต่างๆ การเคลื่อนไหวเป็ น
ต้น ตามทฤษฎีการเรียนรูข้ องแบนดูรา เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรูโ้ ดยอยู่ในรูปแบบ
ของสิ่ ง เร้า การตอบสนองและการเสริมแรง (Bandura, 1986) วัยรุ ่นจะถูกจูงใจด้วยสิ่งเร้าก่อน
และการตอบสนองจะตามมาและยังเชื่ออีกว่าเป็ นส่วนหนึ่ง ของพฤติก รรมที่ ไ ด้ร ับ การอบรมสั่ง สอน
การสังเกตแบบอย่าง ทัง้ ในด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่ถือเป็ นอิทธิพลภายนอกมากกว่าความรูส้ ึก
ภายในตัวบุคคล ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู ใ้ ห้ความสนใจกับ กระบวนการเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง เร้า และ
การตอบสนอง (Powell, Honey, & Symbaluk, 2016)
Fishbein (2009) สรุ ป ไว้ว่า มี 3 ปั จ จัย หลัก ที่ เ ป็ น ตัว กาหนดความตัง้ ใจใน
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ คือ ทัศนคติ (Attitude) การรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคม (Perceived norm)
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และสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) แต่ก็ ไ ม่เ สมอไป ถ้า บุค คลตัง้ ใจจะทาพฤติก รรมหนึ่ง ๆ
แต่ขาดทักษะที่จาเป็ นก็จะส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมนัน้ ๆ ไม่สาเร็จได้
ปัญหาพฤติกรรมที่พบได้ในช่วงวัยรุน่ ได้แก่ ความวิตกกังวล พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
สัมพันธภาพกับครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน การยอมรับภาพลักษณ์ การขาดความรับผิดชอบ
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง เป็ นต้น (Richter, 2010; Valdez, Lambert, & Lalongo, 2011) และในสั ง คม
ปัจจุบนั วัยรุน่ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวก และมีอปุ กรณ์เชื่อมต่ อที่ทนั สมัย จึงทาให้วยั รุน่
มีปัญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ปั ญหาการติดต่อคนแปลกหน้า เสพติด
อินเทอร์เน็ต และการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ (Guadix et al., 2016) ซึ่งวัยรุ ่นที่ มี พ ฤติกรรมการ
รังแกผูอ้ ่ืนผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ พบว่ามีปัญหาเรื่องสมาธิ การควบคุมและจัดการอารมณ์เครียด ภาวะ
ซึม เศร้า ความวิตกกัง วล การเปรียบเที ยบตนเองกับกลุ่ม เพื่ อนที่ ไม่มี พ ฤติก รรมการรังแกทุก ๆ
รูปแบบ (Nixon, 2014)
2. มโนทัศน์ทเี่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของวัยรุ่น
2.1 ความหมายของพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
พืน้ ที่ไซเบอร์ มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากพืน้ ที่ของโลกจริง คือความเป็ นนิรนาม
(Anonymity) ดังนัน้ ความเป็ นนิรนามบนพืน้ ที่ไซเบอร์จงึ ทาให้ผใู้ ช้สามารถสร้างตัวตนที่หลอกลวงขึน้ มา
เพื่อตบตาคนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้วยั รุน่ สามารถรุกรานคนอื่นได้อย่างสาธารณะ การใช้ส่ือในกลุ่มวัยรุ น่
จึงมีแนวโน้มในการนาไปสูค่ วามรุนแรงเพิ่มขึน้ เพราะทาให้วยั รุน่ รูส้ ึกไม่ตอ้ งระมัดระวังในการกระทา
ที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ไซเบอร์ ลักษณะของพื น้ ที่ ไซเบอร์วัยรุ ่นสามารถใช้เปิ ดเผยอะไรก็ไ ด้ สามารถที่จะ
ด่าทอต่อใครก็ได้โดยไม่ตอ้ งสนใจว่าจะเกิดอะไรตามมา ซึ่งไม่เหมือนกับในโลกของความเป็ นจริงที่จะต้อง
ระวังตัวในการกระท าเหล่านี ้ เพราะมี กรอบของกฏกติกา หากทาผิดก็จะได้รบั การลงโทษ ซึ่งวัยรุ ่นมี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในพืน้ ที่ไซเบอร์เป็ นระยะเวลานาน เช่น การแชทในห้องสนทนา การส่งอีเมล์ การ
พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้วยั รุน่ มีความเสี่ยงที่จะนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้ (Berson, Berson, & Ferron, 2002; Strom & Strom, 2005) ในบางครัง้
วัยรุ ่น เห็นความขัดแย้ง และการวิวาทของวัย รุ ่นในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ซึ่ง เป็ น ประเด็น และทะเลาะวิวาท
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และจบลงด้วย การใช้ความรุนแรงทางกายและความสัมพันธ์ปัญหาพฤติกรรมที่สาคัญ
ตามความเข้มข้นของการใช้ชีวิตและการปะทะสังสรรค์ของวัยรุน่ ในพืน้ ที่ไซเบอร์ นอกจากนีค้ วามขัดแย้ง
และการวิ วาทอาจเริ่มจากเหตุการณ์ท่ี เกิ ดขึน้ นอกสื่ อสังคม และเข้าไปขยายผลไปยังความขัดแย้ง
ภายนอกพืน้ ที่ไซเบอร์ (ภูเบศร์ สมุทรจักร & และกุลทิพย์ ศาสตระรุ จิ, 2558) เนื่องจากสภาพแวดล้อมใน
พืน้ ที่ไซเบอร์มีลกั ษณะเฉพาะที่ชดั เจน ทาให้การมีปฏิสมั พันธ์กนั ในโลกของความเป็ นจริงและโลกไซเบอร์
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ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะเฉพาะทางจิตวิทยาของพืน้ ที่ไซเบอร์นนั้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่ างๆ ดังนี ้ (Notar, Padgett, & Roden, 2013; Sameer Hinduja & Patchin, 2010; Suler, 2005; ภู เบศร์
สมุทรจักร, และ กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2558)
2.1.1 ลดความรูส้ กึ ในการสัมผัส (Reduced Sensations) ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
ในพืน้ ที่ไซเบอร์ท่ีสามารถหลบซ่อน ปลอมแปลงตัวตนได้ง่าย ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั ทาให้การสื่อสาร
ในพืน้ ที่ไซเบอร์สามารถมองเห็นถึงการแสดงทางสีหน้า ภาษากาย สามารถสื่อสารได้ทงั้ ภาพและ
เสียง ทาให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้คอ่ นข้างง่าย แต่ส่ิงเหล่านีก้ ็ยงั มีขอ้ จากัดในการเข้าถึง
ของหลายกลุ่ม เนื่ อ งจากการสื่ อ สารพื ้น ที่ ไซเบอร์นั้น ส่วนใหญ่ เป็ น การสื่ อ สาร ผ่านการพิ ม พ์
ข้อ ความเป็ น หลัก ทาให้ล ดการเผชิญ หน้า โดยตรงซึ่ง จะทาให้ว ัย รุ ่น สามารถ แสดงพฤติกรรม
บางอย่างที่จะส่งผลต่อความรุนแรงได้มากขึน้ ไม่ถกู ตรวจพบอัตลักษณ์ได้ง่ายเหมือนการกระทาใน
โลกจริง
2.1.2 การสื่อสารผ่านข้อความ (Texting) ข้อความถื อเป็ นสารที่มีประสิทธิภาพ
ในการแสดงออกถึงตัวตนและพฤติกรรม โดยผ่านอี เมล์ ห้องสนทนา ข้อความสั้น รวมถึงผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งการสื่อสารผ่านข้อความถือเป็ นรูปแบบของการสื่อสารที่พบมากที่สุด
ผ่า นการใช้เ ครื่ อ งมื อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เนื่ อ งจากสามารถใช้ไ ด้ส ะดวก และเสี ย ค่า ใช้จ ่า ยต่า
รวมถึง ความหลากหลายในช่องทางสื่ อสารส่วนตัว อี กทั้งการพิม พ์ข้อความใด ข้อความหนึ่ง
สามารถน าเสนอความคิด ของผู้ส่งได้ เป็ น อย่างดี ก ารสื่ อ สารผ่านข้อ ความจึง เพิ่ ม โอกาสให้
ผู้ก ระทาสามารถแสดงพฤติกรรมที่จะนาไปสูค่ วามรุนแรงได้ง่ายมากขึน้ เพราะในพืน้ ที่ไซเบอร์ไม่
สามารถดูแลได้ท่ วั ถึงจากผูค้ วบคุมดูแล เช่น ผูด้ แู ลเครือข่ายสีงคมออนไลน์ ผูด้ แู ลเว็บไซต์ หรือ
บอร์ดออนไลน์สาธารณะ
2.1.3 ความยืดหยุ่นของเอกลักษณ์ (Identity Flexibility) การหลีกเลี่ยงการเจอ
กันแบบตัวต่อตัว ส่งผลต่อการอยากรูอ้ ยากเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอตัวตนของคนอื่นๆ ดังนัน้ การ
สื่อสารที่มีเฉพาะข้อความ ทาให้มีทางเลือกในการนาเสนอความเป็ นตัวเองมากขึน้ การแสดงตัวตนจึง
เป็ นเพียงการแสดงตัวตนเพียงบางส่วน หรือนาเสนอสิ่งที่เป็ นจินตนาการก็ได้ บางคนก็ใช้เพื่อแสดง
บางอย่างที่ไม่เหมาะสม ในบางครัง้ ก็ทาให้พวกเขาสามารถเปิ ดเผยปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่ไม่สามารถ
เปิ ดเผยหรือปรึกษาผูอ้ ่ืนในการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวได้ ไร้ขอ้ จากัดทางกายภาพ ต่างจากการรังแก
แบบดัง้ เดิม
2.1.4 เปลี่ยนแปลงการรับรู ้ (Altered Perception) การได้พูดคุยกับบุคคลต่างๆ
ผ่านห้องสนทนา แชท หรืออีเมล์ ทาให้เกิดจินตนาการผ่านโลกมัลติมีเดีย ที่จะส่งผลต่อการรับรู ้
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ของเขาต่อบางเรื่อง เพราะการสื่อสารผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ทาให้เกิดจินตนาการที่หลุดพ้นออกจาก
รูปแบบเดิมๆ ประสบการณ์จึงส่งผลต่อจิตสานึกของผูใ้ ช้พืน้ ที่ไซเบอร์ในการสื่อสาร ประกอบกับ
การไม่เห็นผลกระทบต่อผูถ้ กู กระทาได้อย่างชัดเจนในทันทีทนั ใดเหมือนการกระทาในโลกจริง ทาให้
ผูร้ งั แกขาดความยับยัง้ ชั่งใจ และขาดการควบคุมความต้องการและอารมณ์ได้ง่าย
2.1.5 สถานะที่เท่าเทียมกัน (Equalized status) บนพืน้ ที่ไซเบอร์ส่วนใหญ่ทกุ คน
จะมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ทุกคนจะไม่คานึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ เชือ้ ชาติ อายุ เพศ ฯลฯ แต่ส่ิงที่จะ
ก าหนดอิ ท ธิ พ ลของเรากับ คนอื่ น ก็ คื อ ทัก ษะในการสื่ อ สาร ทัก ษะในการเขี ย น คุณ ภาพของ
ความคิดและความรู ท้ างเทคนิคเท่านัน้ ดังนัน้ การแสดงพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้องกับความรุ นแรงจึง
สามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน
2.1.6 ระยะห่างของพืน้ ที่ (Transcended Space) การสื่อสารผ่านโลกไซเบอร์นนั้
ไร้-ข้อจากัดด้านสถานที่ ทาให้คนที่อยู่ห่างกันสามารถสื่อสารหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่างๆ
ระหว่างกันได้ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถขัดขวางพวกเขาได้ ซึ่งปั จจัยนีแ้ ม้ว่าจะมีประโยชน์
ต่อการสื่อสารหรือการช่วยเหลือกัน แต่สามารถส่งผลกระทบทางลบที่ทาให้คนที่อยู่ในพืน้ ที่หา่ งกัน
สามารถทาร้ายกันได้ง่ายมากขึน้
2.1.7 การปรับ ตัว ให้เข้า กับ สถานการณ์ แ บบชั่ว คราว (Temporal Flexibility)
พื น้ ที่ ไซ-เบอร์ส ามารถสร้างพื น้ ที่ ช่ ัวคราวในการสื่ อ สารได้ต ลอดเวลา เครื่องมื อในการสื่ อสาร
สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ลอดเวลา สามารถเปลี่ ย นอี เมล์ไ ด้เมื่ อ ต้อ งการ เปลี่ ย นชื่ อ ผู้ใช้ไ ด้
ตลอดเวลา หรือระงับบัญชีได้ ทาให้เมื่อเผชิญหน้ากับความรุ นแรงก็สามารถจัดการกับปั ญหาได้
หรือในขณะเดียวกันก็เป็ นการเพิ่มช่องทางในการถูกกระทาความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน
2.1.8 สังคมที่หลากหลาย (Social Multiplicity) พืน้ ที่ไซเบอร์ทาให้ผคู้ นมีโอกาส
พบเจอและติด ต่อกัน ได้อย่างไม่ จ ากัด ทั้ง จ านวนและระยะเวลา การสร้างความสัม พัน ธ์จึง มี
ลักษณะแบบชั่วคราว ในระยะเวลาสัน้ ๆ การโพสต์ขอ้ ความในเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละครัง้ จะ
ทาให้มี ผู้อ่านจ านวนมากจนได้และสามารถแพร่กระจายหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้ใช้มี
ทางเลือกในการเจอเพื่อนและศัตรูได้ตลอดเวลา
2.1.9 ความสามารถในการควบคุมสื่ อได้เอง (Media Disruption) ในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
ผูใ้ ช้จะมีความสามารถในการควบคุมสื่อด้วยตนเอง และสามารถนาตัวเองออกจากพืน้ ที่ไซเบอร์ได้
ทุกเมื่อ ดังนัน้ หากผูใ้ ช้มีรบั รูว้ ่าเจอกับความรุนแรงในพืน้ ที่ไซเบอร์ ก็สามารถปิ ดเครื่อง หรือกันตัวเอง
ออกจากพืน้ ที่เหล่านัน้ ได้ตลอดเวลา ซึ่งต่างกับพืน้ ที่จริงที่บางครัง้ ไม่สามารถหนีจากการเผชิญหน้า
และปัญหาได้
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2.1.10 สามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ (Record ability) กิจกรรมต่างๆ ที่เ กิ ด ขึน้ ใน
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ส ามารถบันทึก เก็ บ ไว้ในคอมพิวเตอร์ไ ด้ทุก อย่า ง ไม่ ว่าจะเป็ นอี เมล์ การสนทนา
หรือแม้กระทั่งข้อความต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งแน่นอนเมื่ อมี ขอ้ ความหรือคาพูด
บางอย่างที่ส่งผลต่อความอับอายหรือกระทบต่อจิตใจ เราย่อมไม่อยากให้เกิดกับตัวเอง เมื่อเกิดขึน้
เราย่อมหวาดระแวง ดัง นัน้ บางครัง้ ผูใ้ ช้จึง ต้องมีความระมั ด ระวัง เนื่ อ งจากหลักฐานส่วนหนึ่ง
ยังสามารถแกะรอยได้ และผูอ้ ่ืนสามารถบันทึกเป็ นภาพหน้าจอได้แม้ผใู้ ช้จะได้ทาการลบร่องรอย
ไปแล้ว ซึ่งปั จจัยนีอ้ าจช่วยให้พวกเขามีความระมัดระวังในการใช้ส่ือ หรือแสดงความคิดเห็นใน
พืน้ ที่ไซเบอร์มากขึน้
ด้วยลักษณะเฉพาะของพื น้ ที่ ไซเบอร์ตามที่ ได้กล่าวมาทาให้เห็นได้ว่าการสื่ อสาร
ในพื น้ ที่ ไซเบอร์นนั้ มีทงั้ ลักษณะด้านบวกที่ทาให้ผใู้ ช้สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถ
แสดงออกในการเผชิญหน้าในโลกจริงได้ สามารถพูดคุยหรือปรึกษาในสิ่งที่ไม่กล้าพูดตรงๆ ได้
แต่ก ารแสดงพฤติก รรมบางอย่า งพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ก็ ส ่ง ผลทางลบได้เ ช่น เดีย วกัน เนื่ อ งจาก
ตัว ตนในพื น้ ที่ ไซเบอร์มักมีลักษณะที่ เป็ นนิรนาม ทาให้คาพูดเหล่านัน้ ไม่สามารถที่จะตรวจสอบถึง
ความจริงหรือความถูกต้องได้ และไม่ส ามารถที่ จ ะเอาผิด กับ ผู ้ที่ มี พ ฤติก รรมที่ ไ ม่ดีใ น ขณะที่
ออนไลน์ไ ด้ทนั ที สิ่งเหล่านีจ้ ึงส่งผลให้การกระทาในลักษณะของการรังแกกันในพืน้ ที่ไซเบอร์กระจายตัว
เพิ่มมากขึน้ ในกลุ่มวัยรุน่ ทาให้พืน้ ที่ไซเบอร์จึงกลายเป็ นช่องทางในดูถกู ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางเพศ โจมตีความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน โดยไม่ตอ้ งระวังในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ มากเท่ากับโลก
ของความเป็ นจริง (Berson et al., 2002; Justin W. Patchin & Hinduja, 2006)
2.2 ความหมายของพฤติกรรมการรังแก
Olweus, Limber, and Mihalic (1999) ได้ใ ห้ค วามหมายพฤติก รรมการรัง แก
(Bullying) ว่าเป็ นพฤติกรรมที่มีเจตนาทาร้ายผูอ้ ื่นซา้ แล้วซา้ อีก โดยผูท้ ี่ถกู กระทาจะอ่อนแอกว่า
และไม่สามารถโต้ตอบกลับได้โดยโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล กระทาโดยซึ่งหน้า (face to face)
หรือ พฤติกรรมการรังแกทางอ้อม เช่น การปล่อยข่าวลือ เป็ นต้น
Smith และคณะ (2002) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการรังแกว่า เป็ นพฤติกรรมก้าวร้าว
ที่ทาให้ผอู้ ่ืนเกิดความไม่พอใจหรือเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ โดยวิธีการแสดงออกที่รุนแรงทัง้ ทาง
กายหรือทางวาจา หรือทางสังคม ระดับความรุ นแรงจะแตกต่างออกไปตามเจตนาและขึน้ อยู่กับความ
เข้าใจของวัยรุน่ เกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแก
ยูนิเซฟ (2559) พฤติกรรมการรังแก หมายถึง การกลั่นแกล้งรังแก อาจเป็ นเรื่องที่บางคน
มองว่าเป็ นธรรมชาติของเด็กเมื่อมาอยู่รวมกัน ทาให้มองข้ามว่าเป็ นความรุ น แรงรู ป แบบหนึ่ง รวมถึง
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ตัวเด็กที่เป็ นผูร้ งั แก ที่มองว่าการใช้อานาจที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะมาจากการมีพวกมาก การเป็ นที่รกั ของครู
การมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี หรือแหล่งอานาจอื่ นๆ ในการรัง แกผู้ทีดอ้ ยกว่าตนนัน้ เป็ นเรื่องธรรมดา
แต่สาหรับเด็กที่โดนกลั่นแกล้งรังแกโดยเพื่อนนักเรียน อาจส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจ สุขภาพ และการเรียน
ของเด็ก นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั การกลั่นแกล้งบางส่วนทากันจนเป็ นประเพณี เช่น การรับน้อง และ
การกลั่นแกล้งไม่เพียงแต่เกิดขึน้ ภายในรัว้ โรงเรียน แต่ยงั ต่อเนื่องไปอยูบ่ นพืน้ ที่ไซเบอร์ดว้ ย
สรุปได้ว่าพฤติกรรมการรังแกเป็ นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งส่งผลกระทบให้ผทู้ ่ีถกู
กระทาหรือเหยื่อรูส้ กึ ไม่พอใจ หรืออาจจะเจ็บปวดทางกายทางจิตใจ โดยพฤติกรรมรังแกเป็ นการแสดง
ทางกายหรือทางวาจาที่ระดับความรุนแรงต่างกัน
2.3 ความหมายของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Cyberbullying) เป็ นพฤติกรรมการรังแกอีกรูปแบบ
หนึ่งของวัยรุน่ ในปั จจุบนั ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งวัยรุน่ ได้นาเทคโนโลยีมาเป็ นช่องทางในการ
แสดงพฤติกรรมรังแกต่อกันได้อย่างอิสระได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดย
พฤติกรรมการรังแกที่กระทาผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ทนั สมัย รวดเร็ว และยังสามารถกระทาได้ตลอดเวลา
โดยมี เจตนาที่ จะนาไปสู่ความตึงเครียดทางอารมณ์ ท าให้เกิ ดความทุกข์ ทั้งที่ ส่งผลต่อร่างกายและ
ความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืน (ณัฐรัชต์ สาเมาะ et al., 2557) การศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์ มีการให้นิยามความหมายแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของผูว้ ิจยั เช่น การให้นิยามตาม
ลักษณะของผู้กระท า และ ผู้ถูกกระท า (Cyber-bullies and cyber-victims) หรือ ทัศนคติ ของผู้วิ จัย
(Slonje, Smith, & Frisén, 2013)
Slonje et al. (2013) กล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมการรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไ ซเบอร์ว่ า เป็ น
พฤติกรรมการรังแกอีกรูปแบบหนึ่ง กระทาข่มเหงบุคคลอื่นผ่ านระบบการใช้ขอ้ มูลและการสื่อสาร
ด้ว ยเทคโนโลยี (Imformation and communication technologies; ICTs) ซึ ่ง ผู ก้ ระท าใช้
ความเป็ นนิรนาม ที่มีส่วนทาให้เกิดความไม่สมดุลในอานาจ สามารถทาร้ายบุคคลอื่นได้ ซึ่งพิจารณา
จากบทบาทเป็ นผู้ รั ง แก (Cyberaggression) หรื อ จากการตกเป็ น เหยื่ อหรื อ ผู้ ถู กกระท า
(Cybervitimization)
Tokunaga (2010) พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกผ่า นสื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ดิจิต อลมีเ ดีย โดยบุค คลหรือ กลุ่ม ใช้ก ารสื่ อ สารซา้ ๆ
ด้วยเจตนาร้าย หรือ ตัง้ ใจส่งข้อความที่สร้างความรูส้ กึ เจ็บปวด หรือ ไม่สขุ สบายใจต่อบุคคลอื่น
Grigg (2010) พฤติ ก รรมการรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไ ซเบอร์ หมายถึ ง การกระท าที่
แสดงออกโดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรอง
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L. M. Garaigordobil and Valderrey (2016) ให้ความหมายพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ว่า เป็ นการรังแกบุคคลอื่นโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล การส่ง ข้อความ
เกมออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อ กโดยแสดงออกด้ว ยความก้า วร้า วและมี เ จตนาที่ จ ะทาร้า ยผู ้อื่ น
กระทาซา้ ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับความไม่สมดุลใน-อานาจในพืน้ ที่ไซเบอร์ เช่น ผูถ้ ูกกระทาไม่สามารถ
หลบหนีได้จากการถูกข่มขูด่ ว้ ยข้อความซา้ ๆ
ชาญวิท ย์ พรนภดล และคณะ (2557) พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์
หมายถึง เป็ นการกลั่นแกล้งกันอย่างรุนแรงในโลกไซเบอร์ โดยมีเจตนาต้องการแกล้งให้บคุ คลอื่น
อับอาย เสียหน้า เสียชื่อเสียง เสียเพื่อน ไม่ได้รบั การยอมรับ และการกีดกันออกจากกลุม่
สรุปความหมายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้ว่า เป็ นการกลั่นแกล้งผ่านทางสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์และอิ นเทอร์เน็ ต โดยการนิ นทา หรือ ด่า ทอผู ้อื่ น ผ่า นมื อ ถื อ ห้อ งสนทนา หรือ
เว็บ ไซต์ การส่ง ข้อ ความก่อกวนผู้อื่ นผ่านมื อถื อ อี เมล์ หรือเว็บ ไซต์ซา้ ๆ การน าข้อมูล ที่ ท าให้
ผูอ้ ่ืนเสื่อมเสียไป เผยแพร่ทางมือถือ หรืออินเทอร์เน็ต การนาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็ นความลับของ
ผู้อ่ื นไปส่งต่อทางมื อถื อ หรืออินเทอร์เน็ ต การแอบอ้างชื่ อของผู้อ่ื น ไปให้รา้ ย ด่าทอทางมื อถื อ หรือ
อินเทอร์เน็ต การล้อเลียน ข่มขู่ หรือ คุก คามผูอ้ ื่น ผ่านอุป กรณ์อิเล็ก ทรอนิก ส์ การลบ หรือ บล็อ ก
ผู อ้ ื ่น ออกจากกลุ่ม สร้างข่ าวลื อ หรื อให้เกิ ดกระแสการต่อต้านผู้นั้นผ่ านมื อถื อ หรืออิ นเทอร์เน็ ต
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรังแกกันแบบดัง้ เดิม กับพฤติกรรมการรังแกกัน
ผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ (วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ & และพิมผกา ธานินพงศ์, 2558) คือ การรับรู ว้ ่าใครอยู่ใน
บทบาทผูร้ งั แก ความถี่ในการถูกรังแก ความคงอยู่ของพฤติกรรมการรังแก ซึ่งการรังแกแบบดัง้ เดิม
(Face to face หรือ Tradition bullying) หมายถึง รู ปแบบการกระท าหรือลักษณะของการแสดงออกที่
ต้องการให้ผู้ถูกกระท าหรือเหยื่ อ และบุคคลรอบข้างของเหยื่ อได้เห็นหรือได้รบั รู ว้ ่าใครเป็ นผู้กระท า
กระทาด้วยวิธีการใด ผลของการกระทาเป็ นอย่างไร และมีผทู้ ่ีรบั รูเ้ ฉพาะบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นนั้ และ
เห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านัน้ แต่การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เป็ นการกระทาที่เหยื่อหรือบุคคล
รอบข้างของเหยื่อไม่สามารถรับรูไ้ ด้ว่าใคร-เป็ นผูก้ ระทา เป็ นการกระทาบนพืน้ ที่ท่ีมีผรู้ บั ชมจานวนมาก
และแพร่กระจายไปทั่วโลก และสามารถดูเหตุการณ์นนั้ ซา้ ๆได้ตลอดจนกว่าจะมีการลบข้อมูล
จากการศึกษาของ ณัฐรัชต์ สาเมาะ et al. (2557) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ข้ องเยาวชนต่อ
การรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ ในแง่ของนิยามความหมาย รู ปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับ
ปัญหาการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ อีกทัง้ เพื่อวิเคราะห์ถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ของเยาวชนต่อการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ โดยใช้ระเบียบวิธี วิจ ัย เชิง คุณ ภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
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กลุ่ม เยาวชนที่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ที่กาลัง ศึก ษาอยู่ในจัง หวัด หนึ่ง ของภาคกลาง
โดยการสนทนากลุ่มๆ ละ 4-6 คน จานวน 3 กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 6 คน รวมทัง้ สิน้ 22 คน
ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนให้ความหมายต่อการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ว่าหมายถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ
หรืออินเทอร์เน็ตในการทาร้ายกัน ซึ่ง การรัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์จ ะมีม ิติที่ สาคัญ คือ จะต้อ งสร้า ง
ความเสียหาย และสร้างความราคาญต่อผูถ้ ูกกระทา ซึ่งการที่เยาวชนจะถื อว่าเป็ นการรังแกหรือไม่นนั้
ขึน้ อยู่กบั เจตนาของผูก้ ระทา และความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทากับผูถ้ กู กระทาด้วย รูปแบบของการรังแก
ที่รบั รู ป้ ระกอบด้วย การโจมตีหรือด่าทอผูอ้ ่ืนผ่านโทรศัพท์มือถื อและอินเทอร์เน็ต การคุกคามทางเพศ
ออนไลน์ การสวมรอยหรือแอบอ้างตัวตนของผูอ้ ่ืน การแบล็คเมล์กัน การหลอกลวงในพืน้ ที่ออนไลน์
รวมไปถึงการสร้างกลุม่ ขึน้ มาเพื่อโจมตีบคุ คลอื่น ส่วนสาเหตุของการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์นนั้ เยาวชนรับรู ้
ว่าเกิดจากความเป็ นนิรนามของพืน้ ที่ ไซเบอร์และเป็ นผลที่ตอ่ เนื่องมาจากความรุนแรงที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่
จริง ผลกระทบจากการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ก็จะส่งผลกระทบทัง้ ในระดับบุคคล และระดับปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม ในแง่ของการจัดการปั ญหาดังกล่าวเยาวชนมีการรับรูว้ ่า จะจัดการปั ญหานีด้ ว้ ยตนเอง หรืออาจมี
การปรึกษาเพื่ อนๆบ้าง แต่จะไม่ปรึกษาผู้ปกครอง ซึ่งบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อการรับรู ้
ประกอบด้วย กลุม่ เพื่อน การเข้าถึงสื่อออนไลน์ และประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในอดีต ซึ่งประเด็น
ที่น่าเป็ นห่วงก็คือปั ญหาเกี่ยวกับการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ถูกมองว่าเป็ นเรื่องปกติธรรมดาในสายตาของ
เยาวชน ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ หรือสร้างสื่อรณรงค์เพื่อให้
เยาวชนเห็นว่า การรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ถือเป็ นปั ญหาของสังคมที่ควรช่วยกันลดให้เหลือน้อยลง ก่อนที่
ปัญหานีจ้ ะลุกลามอย่างกว้างขวางในสังคมไทย
2.4 ลักษณะและประเภทของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
ลักษณะพฤติกรรมการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ ในปั จจุบนั วัยรุน่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีส่ือต่างๆ
ในพืน้ ที่ไซเบอร์ได้ โดยใช้โ ทรศัพ ท์มื อ ถื อ ในรู ป แบบสมาร์ท โฟน ที่ ส ามารถทาได้ห ลายๆ อย่า ง
ในเครื่ อ งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การหาเพื่ อ นผ่า นโปรแกรมประยุก ต์ต่า งๆ
บนสมาร์ท-โฟน การเล่นเกม การพูด คุย กัน ผ่า นโปรแกรมสนทนาต่ า งๆ การถ่า ยรู ป และคลิป
วิดีโ อ รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอได้อย่างไร้ขีดจากัดผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ในกลุ่มวัยรุน่ ที่ศกึ ษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิ ดรับสื่ อใหม่ ประเภทไลน์และเฟสบุ๊คผ่านสมาร์ทโฟน
(Smartphone) มากที่ สุด เมื่ อพิ จารณาถึ งการมี พฤติกรรมแน่น่ิงจากการใช้ส่ื อใหม่พบว่านักเรียนใช้
สมาร์ทโฟน (Smartphone) อินเทอร์เน็ต และเฟสบุ๊ค ติดต่อกันโดยเฉลี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งและใช้ต่อเนื่อง
โดยไม่ ท าอย่ างอื่ นนานสุดถึ งเกื อบสองชั่วโมง (ณั ฐฐา วิ นิ จนัยภาค, 2560; บุหงา ชัยสุวรรณ, และ
พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2561)
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จากกระแสบริ โ ภคนิ ย มของสั ง คมยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ใ นปั จจุ บั น ส่ ง ผลให้
โทรศัพท์มือถือและสื่อออนไลน์ถูกพัฒนาให้อยู่ในรู ปแบบที่มีความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่ายและมากขึน้
โทรศัพ ท์มื อถื อในฐานะสื่ อ ออนไลน์ป ระเภทหนึ่ง จึง กลายเป็ นเครื่อ งมื อให้วัยรุ ่น ได้ส ร้ างและ
แสดงอัตลักษณ์ ตัวตน ตลอดจนการพัฒ นาความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้โทรศัพท์มือถือและสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ในรอบสิบปี ท่ีผ่านมาจึงเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของวัยรุน่ รูปแบบการ
เรียนรู ้ รูปแบบทางเลือกความบันเทิง โดยเฉพาะการเกิดเครือข่ายทางสังคมและการดารงเครือข่า ย
ทางสังคมผ่านการใช้อีเมล์ เว็บไซต์ การส่ง -ข้อความ เว็บแคม และผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ บน
สมาร์ทโฟน (ณัฐ รัช ต์ สาเมาะ et al., 2557; พิม พวัลย์ บุญ มงคล, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, และ
วชิ รา จันทร์ท อง, 2551) ลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ ตของวัยรุ ่นในปั จ จุบัน มี แนวโน้ม หลี กเลี่ ยง
ความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัว เพราะให้ความสนใจกับบุคคลอื่นที่อยู่ในพืน้ ที่ไซเบอร์ ทาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างคนในครอบครัว ความรักความผูกพันลดน้อยลง (นุชรี รัตน์ขวัญคา, 2550) และ
ทัศนคติของวัยรุ ่นต่อความรุ นแรงการกลั่นแกล้งออนไลน์ในประเทศไทย เห็นว่าการกลั่นแกล้ง
ออนไลน์เป็ นเรื่องสนุกเป็ นพฤติกรรม-ปกติ โดยรู ปแบบของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีพบมาก
ที่สดุ คือ การด่าทอกันด้วยข้อความหยาบคาย และยังพบกรณีการตัดต่อภาพ สร้างข้อมูลเท็จ รวม
ไปถึงการตัง้ กลุ่ม ออนไลน์กีดกันเพื่ อนออกจากกลุ่ม โดยมักเกิดในเด็กช่วงวัย 13-16 ปี ขณะที่
ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ใช้มากที่สดุ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และคนอื่นๆ, 2552)
การรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เป็ นความรุนแรงที่ไม่ทราบว่าใครเป็ นผูก้ ระทาซึ่ง
สามารถแสดงพฤติกกรรมความรุ นแรงกับใคร ที่ ไหน หรือเมื่ อไรก็ ได้โยไม่ตอ้ งเผชิ ญ หน้า และ
ผูก้ ระทาก็สามารถจะตอกยา้ ความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่อง โดยเหยื่อที่เคยถูกกระทา ก็มีโอกาสอาจ
กลับมาเป็ นผูก้ ระทาความรุ นแรงเองเพื่อแก้แค้น เป็ นวงจรความรุ นแรงที่เปลี่ยนสถานะได้ตลอด
ด้ว ยเห็น ว่า เป็ น พฤติก รรมปกติที่ ส ามารถทาได้ ซึ่ง ผลกระทบก็ คือ ความรุ นแรงและบาดแผล
ที่ เ กาะกิ น ในจิต ใจของผู ้ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ โดยเฉพาะในกลุ่ม วัย รุ ่น จากการส ารวจเด็ก ใน
กรุ ง เทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีเด็กและวัยรุ ่นถึง 48% ที่อยู่ในวงจรการรังแกกันผ่านพื น้ ที่ไซ
เบอร์โดยอาจเป็ นทัง้ ผูก้ ระทา เหยื่อ และผูเ้ ฝ้าดูหรือส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่
ในชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเวลาที่ใช้ในการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ คือ ช่วง 6 โมงเย็น – 3 ทุ่ม
ซึ่ ง เป็ น ช่ว งเวลาที่ เ ด็ก และวัย รุ ่น ทาการบ้า นและใช้อิน เทอร์เ น็ต การรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
(Cyber bullying) หรือการกลั่นแกล้งกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กาลังกลายเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยใน
เด็กและวัยรุน่ ซึ่งมีหลายทฤษฎีอธิบายว่าการเพิ่มขึน้ ของการประทุษร้ายออนไลน์สว่ นหนึ่ งเกิดจาก
เด็กและวัยรุน่ ที่มีลกั ษณะชอบแกล้งผูอ้ ่ืนอยูแ่ ล้ว แค่เปลี่ยนวิธีการมาใช้อินเทอร์เน็ตแทนการแกล้ง
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โดยตรงที่โรงเรียนเนื่องจากปลอดภัยจากสายตาของผูใ้ หญ่มากกว่า (วัฒนาวดี ศรีวฒ
ั นพงศ์ และ
พิมผกา ธานินพงศ์, 2558)
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าลักษณะพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุ ่น
นัน้ เป็ นลักษณะของการข่มขู่และการล่วงละเมิดผูอ้ ่ืน โดยพฤติก รรมต่า งๆ จะเกิ ด ขึน้ ผ่า นพื น้ ที่
ไซเบอร์ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ได้รบั ความนิยม
และพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบด้านลบต่อบุคคลที่ถูกกระทา ทัง้ ด้านการนินทาหรือด่าทอ
ต่อว่าผูอ้ ่ืน ด้านการหมิ่นประมาทผูอ้ ่ืน ด้านการแอบอ้างชื่อผูอ้ ่ืน ด้านการนาความลับที่เป็ นข้อมูล
ส่วนตัวของผูอ้ ่ืนไปเผยแพร่หรือส่งต่อ และด้านการลบหรือบล็อกผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม (ฤทัยชนนี
สิทธิชยั , 2560)
ประเภทของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ นักวิชาการได้มีการกล่าวถึง
ประเภท รู ปแบบ วิธีการของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ไว้หลากหลายตามจุดประสงค์
ของการศึกษา
Willard (2006) อธิบายประเภทพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ไว้ 7 ประเภท
ได้แก่ 1) การใช้ภาษาที่รุนแรงหยาบคาย (flaming) 2) การข่มขู่ คุกคาม ก่อกวนทางออนไลน์ผอู้ ่ืน
ซา้ ๆ หลายครัง้ (online harassment) 3) การคุกคามข่มขู่อย่างจริงจัง และรุนแรงว่าจะทาให้ผอู้ ่ืน
เสียชื่อเสียง (cyberstalking) 4) การเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จทาให้ผอู้ ่ืนได้รบั ความเสียหาย อับอาย หรือ
กลายเป็ นตัว ตลก (denigration) 5) การปลอมแปลงตัว ตน (masquerade) 6) การน าข้ อ มู ล
ส่วนตัว หรือความลับของผูอ้ ่ืนไปเผยแพร่ (outing) 7) การลบ บล็อก หรือกีดกันผูอ้ ่ืนออกจากกลุ่ม
โดยสร้างความเกลียดชัง อคติผา่ นข้อความ หรือกิจกรรมกลุม่ ออนไลน์ (exclusion)
ฤทัยชนนี สิทธิชยั และ ธันยากร ตุดเกือ้ (2558) พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่รูจ้ กั และ
เข้าใจพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดับดีมาก ทัง้ การประสบกับตนเองและเห็นบุคคลอื่น
ปฏิบตั ิจนเป็ นเรื่องปกติ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การนินทาหรือด่าทอผูอ้ ่ืน 2) การหมิ่น
ประมาทผูอ้ ่ืน 3) การแอบอ้างชื่อผูอ้ ่ืนในด้านลบ 4) การนาความลับที่เป็ นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูล
ของผูอ้ ่ืนไปเปิ ดเผย และ 5) การลบหรือบล็อกผูอ้ ่ืนบนโลกไซเบอร์ จากการสัมภาษณ์เยาวชนใน
พืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
Yun-yin Huang and Chou (2010) แบ่ง ประเภทพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่
ไซเบอร์ตามบทบาทออกเป็ น 3 กลุม่ คือ ผูร้ งั แก ผูถ้ กู รังแกหรือเหยื่อ และผูส้ งั เกตการณ์
1) ผูร้ งั แก (Cyber-bully) หมายถึง ผูท้ ่ีรงั แกบุคคลอื่นๆ ในพืน้ ที่ไซเบอร์ เช่น
การนินทา หรือ ด่าทอผูอ้ ่ืนผ่านมือถือ ห้องสนทนา หรือเว็บไซต์ การส่งข้อความก่อกวนผูอ้ ่ืนผ่าน
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มื อถื อ อี เมล์ หรือเว็บ ไซต์ซ า้ ๆ การน าข้อมูลที่ ท าให้ผู้อ่ื น เสื่ อมเสี ย ไป เผยแพร่ท างมื อถื อ หรือ
อินเทอร์เน็ ต การนาข้อมูล ส่วนตัวหรือข้อมูลที่ เป็ นความลับของผู้อ่ืน ไปส่งต่อทาง มื อถื อ หรือ
อินเทอร์เน็ต การแอบอ้างชื่อของผูอ้ ่ืน ไปให้รา้ ย ด่าทอทางมือถือ หรืออินเทอร์เน็ต การล้อเลียน
ข่มขู่ หรือคุกคามผูอ้ ่ืนผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ การลบ หรือบล็อกผูอ้ ่ืนออกจากกลุ่ม สร้างข่าว
ลือ หรือให้เกิดกระแสการต่อต้านบุคคลอื่นในพืน้ ทีไซเบอร์
2) ผู้ถูกรังแก (Cyber-victim) หมายถึง ผูท้ ่ี ได้รบั ผลกระทบจากการกระทา
ของบุคคลอื่นที่แสดงพฤติกรรมรังแกตนเองผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
3) ผูส้ งั เกตการณ์ (Cyber-observer) หมายถึง ผูท้ ่ีเห็นเหตุการณ์กลั่นแกล้ง
กันผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ระหว่างผู้รงั แกและผู้ถูกรังแก แต่เพิกเฉย โดยไม่มี ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ขัดขวาง หรือ กระจายเรื่องราวต่อพืน้ ที่ไซเบอร์
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่
ในกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มผูร้ งั แก เพื่อหาปั จจัยที่สมั พันธ์กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของ
วัยรุน่ ในกรุ ง เทพมหานคร จะได้นาผลวิจ ัย ที่ ไ ด้ไ ปเป็ น แนวทางในการสร้า งภูมิคุม้ กัน หรือช่วย
เป็ นการป้องกันพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในโรงเรียนได้
2.5 สาเหตุและแรงจูงใจพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์อาจเริ่มต้นด้วยการกลั่นแกล้งที่แสดงออกถึงความ
สนุกสนาน หรือเพื่อให้เห็นว่าตนมีอานาจเหนือกว่าผูท้ ่ีอ่อนแอ อาจเริ่มต้นที่โรงเรียน หรือเกิดจากความ
สนุกสนานขาดสติพิ จารณาของวัยรุ ่น (Justin W. Patchin & Hinduja, 2006; Selkie, Fales, & Moreno,
2016) และแรงจูงใจที่เป็ นสาเหตุของพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ท่ีพบบ่อยมากที่สุดคือ
ความโกรธ และยังพบสาเหตุจากแรงจูงใจภายใน เช่น การแก้แค้น ความเบื่อหน่าย รูส้ กึ โดดเดี่ยว พยายาม
สร้างบุคลิ กใหม่ และสาเหตุจากแรงจูงใจภายนอก เช่น การขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิ ด
ตามมา รวมไปถึ งปั จจัยสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง (Gradinger, Strohmeier, Schiller, Stefanek, &
Spiel, 2012; Larrañaga, Yubero, Ovejero, & Navarro, 2016; Varjas, Meyers, & Hunt, 2006)
ฤทัยชนนี สิ ทธิ ชัย และ ธันยากร ตุดเกื อ้ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการรังแกบน
โลกไซเบอร์ สาเหตุการเกิ ดพฤติกรรมการรังแกและลักษณะวิธี การจัดการของเยาวชนในสาม
จัง หวัด ชายแดนใต้ กลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 27 คน เป็ น ผู้ถูก รังแกและรัง แกผู้อ่ื น บนโลกไซเบอร์
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการบอกต่อ (Snowball Technique) เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และสนทนากลุ่ม พบว่า มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปั ญหารอบๆ ตัว
เยาวชน 6 ด้าน
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1) ปั ญ หาด้า นครอบครัว ที่ เ กิ ด จากรู ป แบบการอบรมเลี ย้ งดู แบ่ง เป็ น
การเลีย้ งแบบตามใจ แบบปล่อยปละละเลย และครอบครัวที่มีกฎระเบียบมาก ส่งผลด้านลบกับ
วัยรุ ่นและยังรวมถึงประเด็นเกี่ ยวกับความอบอุ่นในครอบครัวการแสดงความรุ น แรงต่อหน้าที่
เกิดขึน้ บ่อยครัง้ และการให้คาปรึกษาหรือการอบรมจากพ่อแม่ ทาให้วยั รุน่ เหล่านีย้ งั รูส้ ึกว่าตนเอง
ขาดส่วนนี ไ้ ป ซึ่งถื อ ว่าเป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ พฤติก รรมของเยาวชน สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ ปวริศน์ กิจสุขจิต (2559) เรื่อง ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุให้เกิดการรังแกกันในโรงเรียน
มัธ ยมสตรี ในกรุ งเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎี เรียนรู ข้ องโรนัลด์ แอล เอเคอร์ พบว่า นักเรียน
มัธยมสตรีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เคยมี
ประสบการณ์รงั แกผูอ้ ่ืนหรือใช้ความรุ นแรง ร้อยละ 20.5 ซึ่งสาเหตุมาจากการเคยพบเห็นความ
รุนแรงของคนในครอบครัว ร้อยละ 9 และดังการศึกษาของ นันทนัช สงศิริ (2553) เรื่อง ลักษณะ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บริบทของครอบครัวและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ประสบการณ์การได้รบั ความรุนแรงในครอบครัว มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการรังแกกัน
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2) ด้านเกมและภาพยนตร์ท่ีชอบ เยาวชนชื่นชอบในการเล่นเกมต่อสู้ รุ นแรง
เกมยิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของเกมออนไลน์ท่ีสามารถพูดคุยกันได้โดยใช้เสียงและทัง้ พิมพ์
โต้ต อบกั น ในเกม เพราะมองว่ า สนุ ก เป็ นการคลายเครี ย ด ทั้ ง นี ้ส่ ว นใหญ่ จะใช้ง านผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงวัยรุน่ กลุ่มดังกล่าวยังชื่นชอบภาพยนตร์ ประเภท Action ต่อสูร้ ุนแรง แนวรบรา
ฆ่าฟั น หนังตลก และหนังแนว Adventure ซึ่งมักจะชอบการใช้ความรุ นแรงและส่วนใหญ่ จะมี
พฤติก รรมที่ ช อบไปรัง แกคนอื่ น บนโลกไซเบอร์ เพราะจากทัศ นคติข องเยาวชนมองว่า เป็ น
เรื่ อ งที่ ส นุก และใครต่า งก็ ทาเป็ น เรื่ อ งปกติธ รรมดา จึง ไม่ไ ด้รู ส้ ึก ว่า การกระทาหรือ การรัง แก
บนโลกไซเบอร์เป็ นเรื่องผิดปกติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fanti, Demetriou และ Hawa, (2012)
ท าการศึก ษาปั จ จัย เสี่ ย งที่ ท าให้เกิ ด พฤติ ก รรมการรัง แกผ่ านพื ้น ที่ ไซเบอร์ ซึ่ง พบว่าวัย รุ ่น ที่ มี
ประสบการณ์ก ารเล่น เกมที่ รุน แรง รับ ชมสื่ อ ต่างๆ ที่ แ สดงให้เห็ น ถึ งความรุ น แรง สัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ่ืนผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
3) ด้านเทคโนโลยี วัยรุ ่นทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์โฟน ที่สามารถใช้
ส่ว นตัว และมี ก ารต่อ ระบบอิน เทอร์เ น็ต ได้ต ลอดเวลาทุก คน พฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์สัมพันธ์กับจานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะนาน ขาดการติดตามและควบคุม
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การใช้อินเตอร์จากผูป้ กครอง และบอกรหัสผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ แก่เพื่อน (Fanti et al., 2012;
Mishna, Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012)
4) ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง บ่อยครัง้ ที่วยั รุน่ รูส้ ึกว่าตนเองด้อยกว่าผูอ้ ่ืน
ทัง้ ในด้านการเรียน ด้านความคิด รวมถึงด้านกี ฬ า ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมด้านลบออกมาจาก
ตัวตนของวัยรุน่ บางครัง้ ทาให้วยั รุน่ ตกเป็ นเหยื่อการรังแกในพื น้ ที่ไซเบอร์ และ/หรือแสดงบทบาทผู้
รังแก สาเหตุม าจากการที่ มีปัญ หาผลสัม ฤทธิ์ ดา้ นการเรียนกับการรับรู ค้ วามสามารถตนเองใน
ระดับต่า (Hemphill, Tollit, Kotevski, & Heerde, 2014; Lereya, Samara, & Wolke, 2013)
5) ด้านความคับข้องใจ ส่วนใหญ่เยาวชนมักมีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์
และความรู ส้ ึก ได้ง่า ย เช่น รูส้ ึกโกรธและรูส้ ึกราคาญใจ จากการถูกรบกวนในเวลาทางาน เมื่อมี
เสียงดัง หรือมีเพื่อนมาแกล้งล้อหรือทาให้อาย โดนทาร้ายจิตใจโดนกล่าวว่าแรงๆ ใส่ การทาลาย
ความไว้ใจ และรูส้ ึกอึดอัดและต้องเก็บกดเมื่อเห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน ซึ่งมีการโต้ต อบด้วยการแสดง
อาการที่ไม่พึงประสงค์ออกมาโดยไม่สามารถควบคุมได้ซ่ึงเป็ นการระบายความรู ส้ ึกจากภายใน
ตัวตนของเยาวชนอีกทางหนึ่ง ผลงานวิจยั ที่ศึกษาปั จจัยเกี่ยวข้องกับ ความโกรธ และการจัดการ
อารมณ์ พบว่าสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรังแกผ่าน-พืน้ ที่ไซเบอร์ (Kowalski et al., 2014; Lereya
et al., 2013)
6) ด้านอิทธิพลความรุ นแรงจากเพื่อน ที่มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงต่อกัน
ซึ่งในบางครัง้ ถึงขัน้ มีเรื่องชกต่อยกันภายหลัง ร้ายไปกว่านัน้ วัยรุน่ ที่มีพฤติกรรมรังแกผูอ้ ่ืนบนโลก
ไซเบอร์เลือกการคบเพื่อนกลุม่ เสี่ยง ทัง้ เพื่อนที่สบู บุหรี่ อีกทัง้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่สมุ่ เสี่ยงในด้าน
ยาเสพติดอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งเยาวชนดังกล่าวจะเห็นเรื่องดังกล่าวเป็ นเรื่องปกติธรรมดา และทาให้
วัยรุน่ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากการที่เคยได้พบเห็น จากการได้รบั ประสบการณ์ความรุนแรง
และแรงสนับทางลบจากกลุม่ เพื่อน (เกษตรชัย และหีม, 2557; ปวริศน์ กิจสุขจิต, 2559)
สรุปว่าจากปั จจัยเหล่านี ้ สามารถแบ่งออกเป็ นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จะเห็นได้
ว่ายังขาดการนาเสนอปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ตามแนวคิดปฏิสมั พันธ์นิยม จากกลุ่มตัว
แปรสาเหตุของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่
2.6 ผลกระทบของจากพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
พฤติกรรมรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อปั ญหาด้านการเรียน ภาวะสุขภาพกาย
และใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า รวมถึงปัญหาทางพฤติกรรมต่าง ๆ ทัง้ ในกลุม่ ผูร้ งั แกผูอ้ ่ืน (bully) กลุม่ ผูถ้ กู รังแก
(victim) หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็ นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ ่ืนและผูถ้ กู รังแก (bully-victim) สาหรับกลุ่มผูร้ งั แกผูอ้ ่ืน (bully)
ในกลุ่ม นี จ้ ะมี ปั ญ หาด้า นจิต ใจและพฤติก รรม โดยมี อ าการวิต กกัง วล มี ภ าวะซึม เศร้า ปั ญหา

32
สุขภาพจิต และมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย จากการศึกษาระยะยาวพบว่าการที่เป็ นผูร้ งั แกผูอ้ ่ืนในช่วงเด็ก
และวัยรุ ่นจะส่งผลให้มี พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมรุ นแรง และพฤติกรรมต่อต้านสังคมในวัยผู้ใหญ่
(Campbell et al., 2012; M.Kowalski & Limber, 2013; Justin W. Patchin & Hinduja, 2010) ปั ญหาด้าน
สังคมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ่ืน อาจส่งผลต่อ
พฤติ กรรมอื่ นๆ ที่ อาจเป็ นอันตรายต่อชี วิตร่างกายของผู้ถูกกระท าด้วย ซึ่งในประเทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา มีการบัญญัตกิ ฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู กลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ (คณาธิป
ทองรวีวงศ์, 2558) ดังการศึกษาของการศึกษาของ Cappadocia. C. M, Wendy. M. Craig., and Debra.
Pepler. (2013) กลุ่มตัวอย่างจานวน 1,972 คน เป็ นนักเรียนระดับชัน้ เกรด 9 ชาวแคนาดา และการศึกษา
ของ Guadix และคณะ (2016) กลุ่มตัวอย่างจานวน 845 คน เป็ นนักเรียนชาวสเปน อายุ 13–17 ปี พบว่า
ระดับความซึมเศร้า และ สภาพทางจิตใจมีผลต่อระดับการรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2.7 การวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
การวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการประเมิน
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ มี ผู้ส ร้างแบบวัด พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
ชื่ อ ว่ า Cyberbullying test จากการศึ กษาของ M. Garaigordobil and Valderrey (2018) ในการสร้าง
เครื่องมือเป็ นแบบวัดเพื่อประเมินพฤติกรรมกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ โดยเน้นการวัดพฤติกรรม
ตามองค์ประกอบออกเป็ น 3 พฤติกรรมบ่งชีต้ ามบทบาท คือ ผู้ร ัง แก ผู้ถูกรัง แก และผู้สัง เกตการณ์
จากพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ 15 รูปแบบ รวมทัง้ หมด 45 ข้อ เป็ นมาตรวัดการประเมิน 4 ระดับ
ตัง้ แต่ “ไม่เคยเลย” ถึง “เป็ นประจา” ทาการทดสอบเครื่องมื อในกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-18 ปี จ านวน
3,026 คน แบบวัดตามบทบาทผูร้ งั แกมีคา่ ความเชื่อมั่น แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า เท่ากับ .91
สรุปการวัดตัวแปรพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Cyberbullying behavior)
เป็ นแบบวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงความถี่ในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี ผ้ ูว้ ิจ ัยปรับปรุ งมาจาก
แบบวัดของ Garaigordobil. and Valderrey. (2016) โดยมาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
ได้แก่ 6 คือ “ทาเป็ นประจา” จนถึง 1 คือ “ไม่เคยทาเลย” ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการ
รังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มากกว่าผูท้ ่ีมีคะแนนต่ากว่า
3. ทฤษฎีและแนวคิดทีน่ ามาใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
การทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทางจิต วิท ยาพัฒ นาการ เพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ก ารรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ว่า เป็ น การรัง แกรู ป แบบใหม่ข องการข่ม ขู่ที่ เกิด ขึ น้
ในยุค ของการพัฒ นาเทคโนโลยี การกลั่น แกล้ง ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์คือ พฤติก รรมที่ นาเสนอ
ความท้า ทายบางอย่า งโดยมีเ ป้า หมาย (Goal-directedness) ซึ ่ง เป็ น พฤติก รรมที ่ เ ป็ น
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อัน ตรายที่ เ กี่ ย วข้อ งอุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ อาจถูก จัด ประเภทเป็ น การคุก คามหรือ เป็ น การ
ข่ม ขู่ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวตรงตามวัตถุประสงค์ของบุคคลที่จ ะกระทาหรือไม่ เป็ น
ความไม่ส มดุล อานาจ (Imbalance of power) และเป็ น อัน ตราย (Harm) การรัง แกกัน ผ่า น
พืน้ ที่ไ ซเบอร์เป็ นปรากฏการณ์ท่ีมี ความซับซ้อนของอานาจ วัยรุ ่นปฏิเสธการกระทาที่ เป็ นการ
คุก คาม ข่ม ขู่ แต่ค วามส าคัญ ของการกระทานัน้ กระทบจิต ใจของผู ถ้ ูก กระทา ที่ ผ ่า นมา
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้ถ ูก อธิ บ ายไว้ต ามแนวคิด ทฤษฎี ท างสัง คมวิท ยา
จิตวิทยาที่เ ป็ นปั จ จัยเกี่ ยวข้องกับสื่อบุคคล สถานการณ์ อานาจในครอบครัวที่ส่ง ผลต่อ ความ
รุ น แรง (Grigg, 2010; Volk, V.Dane, & Marini, 2014; Wright, 2015) สาหรับ ผูว้ ิจ ัย สรุ ป ไว้
ตามที่อา้ งถึงทฤษฎี การเรียนรู ท้ างสัง คม (Social cognitive learning theory) ดังนี ้
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม
ตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู ท้ างสัง คม (Social cognitive learning theory) เป็ นกลุ่ม
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมที่เน้นการมีปฏิสมั พันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่าง 3 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรม
องค์ประกอบบุคคล และองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม โดยเชื่ อ ว่า พฤติก รรมของมนุษ ย์ส่ว นหนึ่ง
เกิดจากการเรียนรู ท้ ่ีเกิดจากประสบการณ์ตนเอง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสังเกตโดยผ่านตัวแบบ
ดังนัน้ พฤติกรรมความรุนแรงมีท่ีมาจากกระบวนการเรียนรู ้ การขัดเกลาของสังคม (Socialization) เชื่อว่า
พฤติกรรมที่เกิดขึน้ เพราะตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างซับซ้อน การเรียนรูข้ องบุคคลจึง
เกิดขึน้ เพราะได้รบั อิทธิพลจากตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน (Bandura, 1986) เช่น
เด็กที่มีประสบการณ์ความรุ นแรงที่บา้ น ทัง้ การมีประสบการณ์โดยตรงจากการถูกทารุ ณ หรือการเห็น
ความรุ นแรงจากพ่อแม่ มักมีแนวโน้มของการเป็ นผูก้ ระทาความรุนแรงหรือตกเป็ นเหยื่อของความรุนแรง
จากบุคคลอื่นเมื่อโตขึน้ เหตุเพราะครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมที่ซ่งึ บุคคลเรียนรูก้ ารแสดงบทบาทของ
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิ งชายและบทบาทของพ่อแม่ลูก ความเป็ นจริงทางสังคม การเรียนรู ้ การสร้าง
แบบแผนในจิตใจ ความสามารถ การมุ่งเน้น, ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความสามารถในการหาข้อสรุ ป
โครงสร้างทางสังคม ประสบการณ์อ่ืนๆ วิกฤติการณ์ต่างๆ รวมทัง้ ในหลายกรณี ก็เป็ น แหล่งบ่มเพาะ
การยอมรับความรุนแรง หรือการมีแนวคิดใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปั ญหาทฤษฎีนีใ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเป็ นเครื่องบ่มเพาะความรุนแรงระดับหนึ่ง (ณัฐรัชต์
สาเมาะ et al., 2557) ซึ่งแนวคิดนี ส้ ะท้อนให้เห็นปั จจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลให้วัยรุ ่นเกิ ด
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
3.2 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
รู ปแบบทฤษฎี ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) รู ปแบบทฤษฎี ปฏิ สัมพันธ์นิยม
(Interactionism model) เป็ นประเภทหนึ่งของทฤษฎี ท่ีสามารถใช้เป็ นกรอบความคิดพืน้ ฐานในการวิจัย
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ซึ่งกาลังได้รบั ความนิยมในสากลและในประเทศไทยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องจากรูปแบบทฤษฎี
นี ช้ ่วยทาให้นักวิจัยมี มุมมองเกี่ ยวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลในหลายด้าน ทั้งสาเหตุ
ทางด้านจิตใจของบุคคล สาเหตุทางด้านสถานการณ์ และสาเหตุท่ี เป็ นอิทธิ พลร่วมหรือปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของจิตใจและสถานการณ์ของผูก้ ระทา รู ปแบบทฤษฎี ปฏิสัมพันธ์นิยมจึง เป็ น กรอบ
ความคิดทฤษฎี ท่ี เปิ ดกว้างให้นักวิชาการสาขาอื่ นๆ ได้เข้ามาร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของบุคคลให้
ละเอียดลึกซึง้ มากยิ่งขึน้ โดยมีการบูรณาการระหว่างนักวิชาการทางจิตวิทยาที่มีความรูเ้ กี่ยวกับสาเหตุ
ทางจิตใจของพฤติกรรมของบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550, 2551)
แนวทางการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อที่จะได้สามารถเข้าใจถึงการเกิดของพฤติกรรมหรือการแสดงออกของ
มนุษย์ ที่จะนาไปสู่การทานายและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาหรือเสริมสร้างพฤติกรรมที่
น่าปรารถนาต่างๆ การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล อาจแบ่งได้เป็ น 4 แนวทางหลัก
ได้แก่
1) การศึกษาสาเหตุดา้ นชีวพันธุกรรมที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรม (Biological
approach) เชื่อว่า ความสามารถของบุคคล ซึ่งรวมทัง้ ความรูส้ ึกนึกคิดและการกระทาของบุคคล
มี ม าแต่กาเนิ ด นอกจากนี ้ พฤติกรรมของบุคคลมี อิทธิ พ ลมาจากยี นและระบบการทางานของ
ร่างกายของบุคคล
2) การศึก ษาสาเหตุด ้า นบุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต ใจที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรม
(Personality approach หรื อ Trait approach) บุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต ใจด้า นอื่ น ๆ ของบุ ค คลมี
อิทธิพลสูงสุดต่อการแสดงพฤติกรรม และความสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาจิตใจในฐานะ
สาเหตุของพฤติกรรม มีการศึกษาต่อเกี่ยวกับลักษณะทางจิตใจ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ
สติปัญญา จิตลักษณะ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นต้น
3) การศึกษาสาเหตุดา้ นสถานการณ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับพฤติกรรม (Behavioral
approach) เป็ นการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่เน้นเกี่ยวกับสาเหตุท่ีอยู่ภายนอกตัว
บุคคล (Situation หรือ Environment) ซึ่งบุคลิภาพของบุคคลมักจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ที่บุคคลเผชิญ อยู่ จึงเห็นว่าสถานการณ์น่าจะมี อิทธิ พ ลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลด้วย
นอกจากนีพ้ ฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู ้ การสอน หรือการฝึ กฝน เป็ นสาคัญ
4) การศึ ก ษาบู ร ณาการของสาเหตุห ลายด้า นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรม
(Interaction approach) การศึกษาสถานการณ์ในฐานะสาเหตุของพฤติกรรม จะเห็นว่าพฤติกรรม
ของบุคคลอาจมีสาเหตุมาจากทัง้ ทางด้านจิตใจและด้านสถานการณ์ รอบตัวบุคคลผสมผสานกัน
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ตลอดจนเกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตใจของบุคคลกับสถานการณ์แวดล้อมที่บคุ คลเผชิญใน
ปัจจุบนั
สรุ ปว่าทฤษฎี ปฏิ สัมพันธ์นิยม สะท้อนให้เห็นว่าปั จจัยจิตลักษณะเดิม ปั จจัยลักษณะ
สถานการณ์ และปั จจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่ง เป็ น สาเหตุข องพฤติก รรมการรัง แกผ่า น
พื น้ ที่ ไซเบอร์ในวัยรุน่

ภาพประกอบ 1 รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model)
ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541 อ้างอิงจาก Magnusson & Endler, 1977
4. ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ในวัยรุ่น
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ รวมถึง
กิจ กรรมต่า งๆ ได้แ ก่ การเล่น เกมออนไลน์ การสนทนาออนไลน์ และการใช้เครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ ทั ง้ ในประเทศและต่า งประเทศพบว่ า มีก ารศึก ษาวิจ ัย หลากหลายรู ป แบบ เช่น
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆ กับ พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ผู้วิจ ัย จึง นาตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งและส่ง ผล
กับ พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ซึ่ง ผลการวิจ ัยนาเสนอไว้ว่ามีความสัม พันธ์กันอย่า ง
มี นัยสาคัญ ทางสถิติ โดยพิจ ารณาตามกรอบแนวคิดตามรู ปแบบทฤษฎี ป ฏิสัม พัน ธ์นิยม โดย
แบ่งกลุ่มตัวแปร ดังนี ้
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ตาราง 1 สังเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์

1) ปัจจัยด้านจิต คือ การควบคุมอารมณ์ และ การรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน
2) ปัจจัยด้านสถานการณ์ คือ สัมพันธภาพกับครอบครัว อิทธิพลจากเพื่อน ครอบครัว สื่อ
3) ปั จจัยด้านจิตสถานการณ์ คือ การรับรูพ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ภูมิ คมุ้ กัน
ทางจิตในการใช้พื น้ ที่ไซเบอร์ เช่น การรับรู ก้ ารรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ และภูมิคุม้ กันทางจิตในการใช้
อินเทอร์เน็ต (ตารางที่ 1)

ตาราง 1 (ต่อ)
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ตาราง 1 (ต่อ)
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ตาราง 1 (ต่อ)
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4.1 ปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
ปั จจัยด้านจิต คือ สาเหตุดา้ นจิตใจที่เกี่ ยวข้องของพฤติกรรม มีการศึกษาต่ออย่างลึกซึง้
และกว้างขวางเกี่ ยวกับลักษณะทางจิตใจ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ สติปัญญา จิตลักษณะ
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ น ต้น บุค ลิก ภาพและจิต ใจด้า นอื่ น ๆ ของบุค คลมี อิท ธิ พ ลสูง สุด
ต่อ การแสดงพฤติกรรมของเขา หรือ อีกนัยหนึ่งคือ “ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” โดยนักวิชาการที่มีอิทธิพล
ในกลุ่มนี ้ คื อ Gordon W. Allport ปี 1966 (ดุจเดื อน พันธุ มนาวิน, 2550) มี หลักฐานจากการประมวล
เอกสารว่า การควบคุมอารมณ์และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในด้านการเรียนมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
4.1.1 การควบคุมอารมณ์
การควบคุม อารมณ์ (Emotional control) คื อ ความสามารถในการรับ รู ้
อารมณ์ค วามรู ส้ ึก ของตนเองและผู้อื่ น มี ก ารตอบสนองความต้อ งการได้อ ย่า งถูก กาลเทศะ
มีก ารให้กาลัง ใจตนเองในการเผชิญ อุป สรรคและข้อ ขัด แย้ง ต่า งๆ การรู จ้ ัก ขจัด ความเครีย ด
และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (ฉัฐวีณ ์ สิทธิ์ศริ อรรถ, 2552)
แนวคิ ด ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การควบคุ ม อารมณ์
กรมสุข ภาพจิต (2560) ให้ค วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์
ว่า เป็ น ความสามารถทางอารมณ์ใ นการดา เนิน ชี วิต ร่ว มกับ ผู ้อื่ น อย่า งสร้า งสรรค์แ ละมี
ความสุข โดยได้ทาการศึก ษา พัฒ นาแนวคิด และแบ่ง ความฉลาดทางอารมณ์เ ด็ก ไทยออก
เป็ น 3 ด้าน คือ
1) ด้า นดี หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุม อารมณ์แ ละ
ความต้องการของตนเอง รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2) ด้า นเก่ ง หมายถึ ง ความสามารถในการรู ้จัก ตนเองมี แ รงจูง ใจ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสมั พันธภาพที่ดีกับ
ผูอ้ ่ืน
3) ด้านสุข หมายถึง ความสามารถในการดาเนินชี วิตอย่างเป็ นสุข
มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขทางใจ จากข้อมูลผลการสารวจความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กไทย (กรมสุขภาพจิต, 2546 อ้างถึงใน เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม และ คมสันต์
เกียรติรุง่ ฤทธิ์, 2558)
จากฉัฐ วี ณ ์ สิ ท ธิ ์ ศ ิร อรรถ (2552) กล่า วว่า ผู ้ที ่ ส ามารถควบคุม
อารมณ ์ของตนเอง ควบคุมการแสดงออกและความต้องการของตนเองได้อย่ างเหมาะสม เป็ น
ความสามารถของบุค คลที่ ป ฏิ บ ัติต นให้อ ยู่ใ นสัง คมได้ หรือ เรีย กได้ว่า เป็ น ผู้ที่ มี ค วามฉลาด
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ทางอารมณ์ ซึ่ง บุค คลเหล่า นี จ้ ะเข้า ใจความรู ส้ ึก ของตนเองและผู้อื่ น รู ้ จ ุด เด่น จุด ด้อ ยของ
ตนเอง รู จ้ ักควบคุม จัด การและแสดงออกทางอารมณ์ และใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม เป็ นคนมองโลกใน
แง่ดี สามารถแก้ไ ขความขัด แย้ง โดยเฉพาะความเครีย ดที่ เ กิ ด ขึ น้ ในจิต ใจได้เ ป็ น อย่า งดี
ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้อ งการของตนเองได้อ ย่า งเหมาะสมถูก
กาลเทศะ สามารถให้กาลัง ใจตนเองในการเผชิญ กับ อุป สรรคและข้อ ขัด แย้ง ต่า งๆได้อ ย่า ง
ไม่ขับข้องใจ
Dameron (2015) การควบคุม อารมณ์ หมายถึง ความสามารถใน
การควบคุม และมี ค วามรับผิ ดชอบในการแสดงอารมณ์ต่อ สถานการณ์ท่ี เกิ ดขึน้
สรุปความหมายของการควบคุมอารมณ์ได้ว่า เป็ นความสามารถในการรับรู ้
อารมณ์ค วามรู ส้ ึก ของตนเองและผู้อื่ น มี ก ารตอบสนองความต้อ งการได้อ ย่า งถูก กาลเทศะ
มี การให้กาลัง ใจตนเองในการเผชิญ อุป สรรคและข้อ ขัด แย้ง ต่า งๆ การรู จ้ ัก ขจัด ความเครีย ด
และสามารถควบคุม อารมณ์ไ ด้
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งการควบคุ ม อารมณ์กั บ
พฤติก รรมการรั ง แกผ่ า นพื้นที่ไ ซเบอร์
การศึก ษาของ Sticca et al. (2013) ศึก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ
พฤติก รรมการรัง แกกัน บนพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ในเด็ก ชาวสวิส ระดับ ชั้น เกรด 7 จานวน 835 คน
ซึ่ง ผลการศึก ษาผลว่า เด็ก ที่ มี ก ารใช้อิน เทอร์เ น็ต สูง สัม พัน ธ์กับ ระดับ การรัง แกบนพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ส ูง ดัง การศึก ษาที่ ก ล่า วมา วัย รุ ่น อายุ 15 – 24 ปี เป็ น ผู ้มี ค วามเสี่ ย งต่อ สถานการณ์
การรัง แกกันผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ พบว่า การรัง แกกันผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และตามพัฒ นาการกลุ่ม
วัย รุ ่น มี อ ารมณ์ที่ ไ ม่พ ึง ประสงค์ เช่น อารมณ์โ กรธ เกลี ย ด เครีย ด เสี ย ใจ วิต กกัง วล หรือ
หวาดกลัว เป็ น ต้น สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ เบญจพร อนุส นธิ ์ พ รเพิ ่ ม และคมสัน ต์
เกี ย รติรุ ่ง ฤทธิ ์ (2558) ได้ทาการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความฉลาดทางอารมณ์ก ับ
พฤติก รรมการรัง แกข่ม ขู่ใ นนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ในโรงเรีย นสหศึก ษาแห่ง หนึ่ง ใน
กรุ ง เทพมหานคร จานวน 524 คนนัก เรีย นที่ มี ร ะดับ ความฉลาดทางอารมณ์ป กติถึง สูง พบ
ความถี่ ข องการเป็ น ผู้ถูก กกระทาและผู้ก ระทาต่า ในทุก รู ป แบบพฤติก รรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ด า้ นการควบคุม ตนเองและความรับ ผิด ชอบเป็ น ตัว ชี ว้ ัด ส าคัญ บอกถึง การมี
แนวโน้ม ที่ จ ะถูก กระทาของนัก เรีย น และในงานวิจ ัย ของ Hemphill and Heerde (2014)
ได้ทาการศึก ษาปั จ จัย ทานายที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการรัง แกและพฤติก รรมการรัง แก
ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ในนัก เรีย นเกรด 7-9 อายุ 12-15 ปี จานวน 673 คน ประเทศออสเตรเลี ย
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พบว่า ระดับ การควบคุม อารมณ์ส ามารถทานายพฤติกรรมการรัง แกและพฤติกรรมการรัง แก
ผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01
การวั ดการควบคุ ม อารมณ์ ตั วอย่ างการวัดการควบคุ ม อารมณ์ จาก
การศึก ษาของ Dameron (2015) เกี่ ย วกับ ผลของการใช้เทคนิค การใส่ใ จ ความเห็น อกเห็น
ใจ และการควบคุม อารมณ์ เพื่ อ ป้อ งกัน การรัง แกในโรงเรีย น ในกลุ่ม ตัว อย่า งนัก เรีย น
จานวน 5 คน ซึ่ง มี ก ารวัด ระดับ ความสามารถในการควบคุม อารมณ์ ด้ว ยแบบสอบถาม
Emotional Reguration Index for Children and Adolescents (ERICA) ประกอบด้วยข้อ ค าถาม
11 ข้อ เป็ น มาตรวัด 5 ระดับ ได้ค่าความผู้ที่ ไ ด้คะแนนสูง กว่า มี ก ารควบคุม อารมณ์ไ ด้สูง กว่า
ผู ้ที่ ไ ด้ค ะแนนต่า กว่า ได้ค ่า เชื่ อ มั่ น ทั ้ง ฉบับ .82 (MacDermott, Gullone, .Allen, King, &
Tonge, 2010)
สรุ ปการวัดการควบคุม อารมณ์ เป็ นการวัดระดับการควบคุมอารมณ์ โดย
ผูว้ ิจัยปรับปรุ งมาจากแบบวัดการควบคุม อารมณ์ในเด็กและวัยรุ ่นของ Dameron. (2015) โดย
มาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ได้แก่ 6 คือ “จริงที่สดุ ” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย”
ผูต้ อบที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนน
ต่ากว่า
4.1.2 การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนด้า นการเรี ย น ( Academic self-efficacy)
หมายถึง การประเมิน ตนเองของวัย รุ ่น เกี่ ย วกับ ความสามารถของตนด้า นการเรีย นว่า
ตนเองมีความสามารถ และมั่นใจว่าจะกระทาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ (วิลาวัณย์ ดาราฉาย, 2554)
แนวคิ ด ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนด้ า นการ
เรีย น
Bandura (2001) กล่า วว่า การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการ
เรีย น หมายถึง การตัด สอนของบุค คลเกี่ ย วกับ ความสามารถของตนในการจัด ระบบและ
กระทาพฤติก รรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรีย น ซึ่ ง การรับ รู ค้ วามสามารถของตนทางด้า นการ
เรีย นหรือ ทางวิช าการ (Academic self-efficacy) ได้มี ก ารรวมข้อ วัด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
รับ รู ค้ วามสามารถต่อ การจัด การการเรีย นรู ข้ องตนเอง จัด การกับ การเรีย นในวิช า และ
จัด การกับ ความคาดหวัง ทางการเรีย นของตนเอง บิด ามารดา และครู มิติข องความเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนที่ แบนดูรากล่าวไว้มี 3 มิ ติ คือ
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มิ ติ ท่ี 1 ระดับ ความยากของงานหรื อ กิ จ กรรมที่ บุ ค คลเชื่ อ ว่ า ตน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ (level or magnitude of job difficulty)
มิติท่ี 2 ความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบตั ิกิจกรรมที่ระดับความยาก
หรือเมื่อมีอปุ สรรคต่างๆ (Strength of confidence)
มิติท่ี 3 การตัดสินว่าตนมีความสามารถในกิจกรรมอื่นๆ ด้วย หรือมี
ความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนัน้ ๆ (generality of ability)
สรุ ป ความหมายของการรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย นได้ว่า
เป็ นการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถของตนด้านการเรียนว่าตนเองมีความสามารถ และ
มั่นใจว่าจะกระทาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งการรั บ รู้ ค วามสามารถของตน
ด้ า นการเรี ย นกั บ พฤติก รรมการรั ง แกผ่ า นพื้น ที่ไ ซเบอร์
จากการทบทวนเอกสารงานวิจ ัย พบผลการวิจ ัย ของ Muzamil and
Shah (2016)ท าการศึก ษาเกี ่ ย วกับ ปั จ จัย ที ่ ม ี อ ิท ธิ พ ลต่อ เป้า หมายทางการศึก ษา ใน
โรงเรีย นมัธ ยมเกรด 9-10 อายุ จานวน 610 คน ทั ้ง นัก เรีย นชายและหญิ ง ผลการศึก ษา
พบว่าพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ส่ง กระทบทางลบต่อ ความสามารถทางการเรีย น
และการที ่ ม ี ก ารรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองอยู่ใ นระดับ ต่ า เป็ น ปั จ จัย ที่ ม ี อิท ธิ พ ลต่อ
ความสามารถทางการเรีย นของนัก เรีย นอยู่ใ นระดับ ต่า เช่น กัน อย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติท่ี
ระดับ .05 สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Wright (2015) ที่ ศึก ษาถึง ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ส ัม พัน ธ์ต่อ
การเป็ น ผู ้ร ัง แกและผู ้ถ ูก รัง แกในพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์พ บว่า การตกเป็ น เป็ น ผู ้ถ ูก รัง แกแบบ
เผชิญ หน้า มี ความสัม พันธ์กับการตกเป็ น เหยื่ อ ในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ซึ่ง สัม พัน ธ์กับความสามารถ
ในการเรีย นอยู่ใ นระดับ ต่ า เช่น เดีย วกัน กับ ผู ้ที่ ม ี พ ฤติก รรมการรัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ มี
ความสัม พันธ์กันกับความสามารถในการเรีย นที่ อยู่ใ นระดับต่า
การวัด การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย น เป็ น การวัด การ
รับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย น โดยผู ้วิจ ัย ปรับ ปรุ ง มาจากแบบวัด ของ วิล าวัณ ย์
ดาราฉาย (2554) มี 30 ข้อ เป็ น แบบมาตรประเมิน ค่า มี 6 ระดับ คือ “มั่น ใจมากที่ สุด ” ถึง
“มั่น ใจน้อ ยที่ ส ุด ” การแปลผลพิจ ารณาจากคะแนนของผู้ต อบคือ ผู้ที่ ไ ด้ค ะแนนมากกว่า มี
การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย นสูง กว่า ผู้ที่ ไ ด้ค ะแนนต่า กว่า ได้ค่า ความเชื่ อ มั่น
ทั้ง ฉบับเท่ากับ .96
สรุ ปการวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน เป็ นการวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนด้านการเรียน โดยผูว้ ิจัยปรับปรุ งมาจากแบบวัดของ วิลาวัณย์ ดาราฉาย
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(2554) โดยมาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ได้แก่ 6 คือ “มั่นใจมากที่สดุ ” จนถึง 1
คือ “มั่นใจน้อยที่สดุ ” ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่ามีการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียนมากกว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนต่ากว่า
4.2 ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์และพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
ปั จจัยด้านสถานการณ์ คือ สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่ เน้นเกี่ ยวกับสาเหตุท่ี อยู่
ภายนอกตัวบุคคล (Situation หรือ Environment) ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บคุ คลประสบอยูจ่ ากอดีต
สู่ปัจจุบัน เป็ นปั จจัยที่อาจบีบคัน้ ยับยัง้ หรือเอื อ้ อานวยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่วยั รุน่ ประสบอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ทาให้วยั รุน่ ได้เรียนรูก้ ารดาเนิน
ชีวิตและการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่ืน และมีพฤติกรรมปฏิบตั ิท่ีสอดคล้อง เชื่อมโยงเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมโดย
ผ่านการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ครอบครัว โรงเรียน และเพื่ อน จัดเป็ นสังคมที่ วัยรุ ่นเป็ น
สมาชิกอยู่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ ละซึมซาบ ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมนัน้
(งามตา วนิ นทานนท์, 2550) มี หลักฐานจากการประมวลเอกสารว่า สัมพันธภาพกับครอบครัวและ
สัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
4.2.1 สัมพันธภาพกับครอบครัว
สั ม พั น ธภาพกั บ ครอบครัว (Family relationship) หมายถึ ง การแสดง
พฤติกรรมของสมาชิกที่อยูใ่ นครอบครัวของวัยรุน่ ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในครอบครัวไม่วา่ จะเป็ น
การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ และลูกๆ หรือผูป้ กครอง ซึ่งอาจจะเป็ นพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่คนอื่นๆ
ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เพื่อที่จะทาให้ครอบครัวดาเนินไปได้อย่างมีความสุข มีความ
เข้าใจอันดี (สมิธ วุฒิสวัสดิ,์ 2552)
แนวคิ ด เกี่ ยวข้ อ งกั บ สั ม พั นธภาพครอบครั ว
จ า ก แ น ว คิด ก า รป ฏิ บ ัต ิห น ้า ที ่ ข อ งส ม าชิก ค รอ บ ค รัว ข อ ง ม ูส ์
(Goldenberg & Goldenberg, 2012 as cited in Moos) ได้ก ล่า วถึง การปฏิ บ ัติห น้า ที่ ข อง
สมาชิ กครอบครัว โดยเชื่ อว่า การปฏิ บัติหน้าที่ ของสมาชิ ก ครอบครัว แบ่ง เป็ น 3 มิ ติ ดัง นี ้
1) มิ ติ ด ้า นความสัม พั น ธ์ข องสมาชิ ก ในครอบครัว (Relationship
Dimensions)
1.1) ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะ
มีการตกลงกันถึงระดับของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกัน
1.2) การแสดงออก เป็ นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวจะมีการตกลง
ซึ่งกันและกันถึงการแสดงออกอย่างเปิ ดเผยถึงอารมณ์และความรูส้ ึกของตนเอง
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1.3) ความขัด แย้ง ของสมาชิ ก ในครอบครัว จะต้อ งสามารถที่
แสดงออกถึงความโกรธ ความขัดแย้ง และปั ญ หาจากการมี ป ฏิ สัม พันธ์กับสมาชิกคนอื่ นๆ ใน
ครอบครัวได้
2) มิตดิ า้ นพัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Growth Dimensions)
2.1) สมาชิ กในครอบครัวต่างมี ความอิสระ มี ความสามารถใน
การตัดสินใจด้วยตนเอง และให้บคุ คลอื่นในครอบครัวคิดและตัดสินใจด้วยตนเองและให้สมาชิกมี
ความกล้าแสดงออก
2.2) สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีจริยธรรม
2.3) สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.4) สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีการปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดี มีลกั ษณะที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จในชีวิต
3) มิ ติ ด้ า น ก า ร ด า ร ง ไว้ ใ น ระ บ บ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ( System
Maintenance Dimensions) สมาชิก ในครอบครัว จะต้อ งดารงไว้ซึ่ง โครงสร้า งของครอบครัว
ตามกฏหรือตามระเบียบของครอบครัวหรือตามโครงสร้างสร้างต่างๆของครอบครัว
ส า ห ร ับ แ น ว ค ิด Skinner, Steinhauer, and Sitarenios (2000)
กล่า วว่า การปฏิ บ ัติห น้า ที่ ข องครอบครัว เป็ น รู ป แบบที่ ส มาชิก ในครอบครัว ปฏิ บ ัติต่อ กัน เป็ น
ประจ าหรือ อาจเรีย กได้ว ่า เป็ น กิ จ วัต รประจ าวัน ซึ ่ง เกิ ด จากปฏิ ส ัม พัน ธ์ ( interaction)
ระหว่า งสมาชิก ภายในครอบครัว ตามโครงสร้า งหลัก ของครอบครัว และได้ทาการสร้า ง
รู ป แบบของการประเมิน การปฏิ บ ัติห น้า ที่ ข องครอบครัว โดยใช้แ บบประเมิน ของครอบครัว
(Family Assessment Measure) ซึ ่ง ป ระ เมิน ก า รป ฏิ บ ัต ิห น ้า ที ่ ข อ ง ค ร อ บ ค รัว ใน 7
องค์ป ระกอบ คือ ความสาเร็จ ในการปฏิ บ ัติภ าระหน้า ที่ ข องครอบค รัว การแสดงบทบาท
การสื่ อ สารการแสดงออกทางอารมณ์ ความผูก พัน ทางอารมณ์ การควบคุม ทางพฤติก รรม
และค่า นิย ม ในแต่ล ะองค์ป ระกอบมี ค วามสัม พัน ธ์เ กี่ ย วเนื ่ อ งกัน และเน้น ที ่ พ ลวัต ของ
ค รอ บ ค รัว แ ล ะ แ น ว คิด เกี ่ ย วกับ ท ฤ ษ ฎี ส า ม มิต ิข อ ง ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ์ร ะ ห ว่า ง บุค ค ล
(Fundamental Interpersonal Relation Orientation) ได้อ ธิ บ ายว่า ความต้อ งการระหว่า ง
บุคคลทัง้ ในระดับพฤติกรรมและความรู ส้ ึก ซึ่งจาเป็ นและเพียงพอที่ จ ะอธิ บายการแสดงออก
ของบุค คล เมื่ อ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ บุค คลอื่ น ในกลุ่ม ได้โ ดยความต้อ งการระหว่า งบุค คลใน
ระดับ พฤติก รรม ประกอบไปด้ว ย 3 มิติ คือ การเข้า กลุ่ม การควบคุม ความรัก ใคร่ผ ูก พัน
(Schutz & Allen, 1966)

47
สรุ ป ความหมายของสัม พัน ธภาพครอบครัวได้ว่า การแสดงออกถึ งความ
ผูกพันอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็ นความเอาใจใส่ ผูกพัน ห่วงใย การแสดงความรักใคร่
ระหว่างกันและกัน การให้ความช่วยเหลือเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ซ่งึ กั นและกัน การมีกิจกรรมร่วมกับบุคคล
ในครอบครัว และการใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็ นพ่อแม่ ผูป้ กครอง ญาติ
ผูใ้ หญ่คนอื่น เช่น ปู่ ยา่ ตายาย ลุงป้า น้าอา รวมทัง้ การมี ส่วนร่วมการแก้ปัญหาในครอบครัว
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งสั ม พั นธภาพกั บ ครอบครั ว และ
พฤติก รรมการรั ง แกผ่ า นพื้นที่ไ ซเบอร์
จากการศึก ษาวิม ลทิพ ย์ มุก สิก พัน ธ์ , สุจ ิน ดา ย่อ งจี น และสาลินี
จัน ทร์เ จริญ . (2554) ในโครงการศึก ษาการจัด การพฤติก รรมข่ม เหงรัง แกผ่า นโลกไซเบอร์
ด้ว ยการมี ส ่ว นร่ว มของครอบครัว .โดยแยกผลการศึก ษาออกเป็ น 2 ส่ว น คือ ศึก ษาเชิง
ปริม าณ กลุ่ ม ตัว อย่า ง 1,600 ตัว อย่า ง และ ศึก ษาเชิง คุณ ภาพ กลุ่ม ละ 30 คน รวมทัง้ สิ น้
60 คน จากผลการส ารวจโดยสอบถามความคิด เห็น ในกลุ่ม เด็ก และเยาวชนและกลุ่ม
ผู้ป กครอง ซึ่ง พบว่า อายุร ะหว่า ง15-24 ปี เป็ น กลุ่ม ที่ มี พ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นโลกไซเบอร์
สูง ที่ ส ุด และกลุ่ม ผู ้ป กครอง ซึ่ง พบว่า ผู้ปกครองไม่ ทราบว่าเด็กในปกครองมีร ะยะเวลาใช้
คอมพิวเตอร์ต่อ วันนานเท่าใด ร้อ ยละ 27.1 และไม่ทราบว่าเด็กในปกครองใช้คอมพิวเตอร์เพื่ อ
การใด ร้อ ยละ 21.8 ผูป้ กครองร้อ ยละ 20.4-30.5 ไม่ท ราบว่า บุต รหลานเคยเป็ น ผู ้ก ระทา
ความรุ นแรง โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ทราบเลยว่า บุต รหลานมี ป ระสบการณ์รัง แกหรือถูก
รัง แกผ่า นโลกไซเบอร์ห รือ ไม่ ร้อ ยละ 21.3 - 33.1 ส่ว นผู ้ป กครองบางกลุ่ม ยอมรับ ว่า การ
รัง แกผ่า นโลกไซเบอร์เ ป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรับ ได้ ร้อ ยละ 16.0 แต่ส่ว นใหญ่ เ ห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะ
ให้รู ป แบบการรัง แกผ่า นโลกไซเบอร์ไ ด้ร ับ การแก้ไ ข ร้อ ยละ 70.12ส าหรับ การมี กิ จ กรรม
ร่วมกัน ในครอบครัว เช่น การรับ ประทานอาหารร่วมกัน พบว่า ครอบครัว ใช้เวลารับประทาน
อาห ารเช้า ร่ว ม กัน น ้อ ย ก ว่า 2 วัน /สัป ด าห ์ ร้อ ยล ะ 38.2 เช่น เดีย วกับ ป ระเด็น ก าร
รับ ประทานอาหารเย็น ร่ว มกัน น้อ ยกว่า 2 วัน /สัป ดาห์ ในอัต ราส่ว นร้อ ยละ 32.8 เท่า กัน
ส าหรับ การศึก ษาของ Larrañaga,Yubero,Ovejero & Navarro (2016) เกี ่ ย วกับ ปั จ จัย
สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว ที ่ ค วามสัม พัน ธ์ต ่อ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ใ น
นัก เรีย นชาวสเปนเกรด 7-10 จานวน 813 คน พบว่า นัก เรีย นผู ้ต กเป็ น เหยื่ อ จากการรัง แก
ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ สัม พัน ธ์กับ ความรู ส้ ึก โดดเดี่ ย วในครอบครัว (r=.16) และมี ส ัม พัน ธภาพ
กับ ครอบครัว ในระดับ น้อ ย (r=.18) เมื่ อ ทบทวนหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์เ กี่ ย วกับ งานศึก ษาถึง
บทบ าทของพ่อ แม่ต ่อ การป้อ งกัน พ ฤติก รรมการรัง แกผ่า น พื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น
(Elsaesser, Russell, Ohannessian, & Patton, 2017) สัม พัน ธภาพที่ อ บอุ่น ระหว่า งพ่อ

48
แม่ที่ มี ต่อลูก วัยรุ ่น การติด ตามและควบคุม ของพ่อ แม่ใ นการใช้สื่ อ ออนไลน์ของลูก สามารถ
ป้องกันพฤติกรรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้
การวัด สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว ตัว อย่า งการวัด สัม พัน ธภาพกับ
ครอบครัว จากการศึก ษาของ สมิ ธ วุฒิ ส วัส ดิ์ (2552) ประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบ 7 ด้า น
1) ด้า นภารกิ จ ที่ ส มาชิก รับ ผิด ชอบตามบทบาทและหน้า ที่ 2) ด้า นการสื่ อ สารระหว่า ง
สมาชิก ในครอบครัว 3) ด้า นการแสดงออกถึง ความผูก พัน ระหว่า งสมาชิก ในครอบครัว 4)
ด้า นการให้ค วามช่ว ยเหลื อ เอื อ้ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ซึ่ง กัน และกัน 5) ด้า นการแก้ปั ญ หาและการ
ขัด แย้ง 6) ด้า นการใช้เ วลาว่า งในการท ากิ จ กรรมร่ว มกัน และ 7) ด้า นการปฏิ บ ัต ิต าม
กฎระเบีย บของครอบครัว มี คาถามจานวน 65 ข้อ ข้อ คาถามของแบบสอบถามเป็ น แบบ
มาตรวัด มี ล ัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 4 ระดับ ตามแนวคิด ของลิเคิรท์ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง
“จริงน้อยที่สดุ ” การแปลผลพิจารณาจากคะแนนของผูต้ อบคือ ผู้ไ ด้ค ะแนนมากกว่า มี ส ัม พัน ธภาพ
กับ ครอบครัว ดีก ว่า ผู ้ที่ ไ ด้ค ะแนนต่ า กว่า โดยทาการศึก ษาสัม พัน ธภาพในครอบครัว ของ
นัก เรีย นช่ว งชั้น ที่ 2 ซึ่ง ทาการวิจ ัย ในกลุ่ม นัก เรีย นชายและหญิ ง จานวน 281 คน ค่า ความ
เชื่ อมั่นของแบบสอบถามทั้ง ฉบับเท่ากับ 0.93
สรุปการวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว โดยผูว้ ิจยั ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ
สมิ ธ วุฒิ ส วัส ดิ์ (2552) โดยมาตรวัด มี ล ัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คือ
“จริงที่สุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่ามีสมั พันธภาพกับครอบครัวดีกว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนต่ากว่า
4.2.2 แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
แบบอย่างพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่เป็ นแบบอย่างที่ถือเป็ นบรรทัดฐาน เป็ น
แบบอย่างหรือตัวอย่างที่นามาให้เห็นเพื่อเป็ นแนวทางในการเปรียบเทียบ และเพื่อเป็ นแบบอย่าง
ในการเลียนแบบ (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์, 2536)
แนวคิ ด ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ แบบอย่ า งพฤติก รรมการรั งแกผ่ า นพื้นที่ไ ซ
เบอร์
จากทฤษฎี การเรียนรู ข้ องแบนดูรา ได้อธิ บายไว้ว่า การเรีย นรู โ้ ดยการ
สัง เกตหรือ การเลี ย นแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) ทั้ง สิ่ ง แวดล้อ มและ
ตัวบุค คลมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์กัน (Interact) การเรีย นรู เ้ กิ ด จากอิท ธิ พ ลที่ มี ต่อ กัน ระหว่า งบุค คลกับ
สิ่ง แวดล้อ ม จึง เกิ ด กระบวนการเรียนรู โ้ ดยการสัง เกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling)
ตัว แบ บ แบ่ง ออกเป็ น 3 ป ระเภ ท 1) ตัว แบ บ ที ่ ม ี ช ี ว ิต (Live Model) ได แ้ ก่ บุค ค ลใน
ครอบครัว เพื่ อ น หรือ ผู ้ค นทั่ ว ไป 2) ตัว แบบสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic model) ได้แ ก่ ภาพ
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แม่แ บบ ในสื่ อ สารมวลชนต่า งๆ อย่า งเช่น ในภาพยนตร์ โทรทัศ น์ หนัง สื อ คอมพิว เตอร์ 3)
ตัว แบบในรู ป คาสอน (Verbal Description/Instruction) ได้แ ก่ การพูด การบอกทางวาจา
หรือเป็ นคาสอนในภาษาเขียน เช่น คาคม ชุด คาสอนหรือ คาอธิ บ ายในคู่มื อ ต่า งๆ การเรียนรู ้
โดยการสัง เกตบุค คลจะต้อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะรับ รู ส้ ิ่ ง เร้า และสามารถสร้า งรหัส หรือ
กาหนดสัญ ลัก ษณ์ข องสิ่ ง ที่ ส ัง เกตและเก็ บ ไว้ใ นความจาระยะยาว และสามารถเรีย กใช้ใ น
ขณะที่ บุค คลต้อ งการแสดงพฤติก รรมเหมื อ นตัว แบบ และบุค คลมี แ นวโน้ม ที่ จ ะแสดงออก
พฤติกรรมสู่สัง คมให้รับรู ้ (Bandura, 2001)
นวลละออ สุภ าผล (2527) กล่า วถึง “ภาพบุค คล” ซึ่ง หมายถึง
บุค คลที่ ถูก ยึด เป็ น แบบทาให้เ กิ ด หน้ากากที่ ส วมให้ต นเองและผู้อื่ น ไม่รู ต้ ัว บุค คลจะเกิ ด การ
รับ รู ใ้ นบุค ลิก ภาพของตนเองหรือ บุค ลิก ภาพของผู ้อื่ น ที ่ เ ข้า ไปสัม พัน ธ์ด ว้ ยจากสนาม
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คล (Interpersonal field) แล้ว สรุ ป ว่า ตนเองหรือ บุค คลที่ เข้า ไปมี
ความสัม พัน ธ์ด ว้ ยนั้น มี นิส ัย พฤติก รรมและบุค ลิก ภาพอื่ น ๆเช่น เดีย วกับ บุค คลที่ ต นเองยึด
เป็ น แบบอยู่ การสวมหน้า กากจากภาพบุค คลดัง กล่า วนี ม้ ัก จะไม่ต รงกับ ความจริง เพราะ
ภาพบุค คลไม่ไ ด้ร ับ การทดสอบว่า เป็ น จริง ตามนั้น หรือ ไม่จึง ทาให้ห น้า กากของตนเองแลผู่
อื่ นบิดเบือนไปจากความจริ ง
Bandura (1963 อ ้า ง ถึง ใน ส ุม า ล ย ์ ค า ห ว่า น , 2543) ไ ด ส้ รุ ป
พฤติก รรมการเลี ย นแบบของเด็กไว้ว่า บุค คลที่ เด็กจะเลี ย นแบบนั้น จะเริ่ม ต้นจากคนใกล้ชิด
ที่ ส ุด แล้ว ค่อ ยๆ ห่า งออกไปจากตัว เด็ก ตามพัฒ นาการทางสัง คม ซึ่ง สามารถแบ่ง ออกได้
ดัง นี ้
1) เลี ย นแบบจากพ่ อ แม่ แ ละครู ซึ่ ง พ่ อ แม่ แ ละครู คื อ บุ ค คลที่ เด็ ก
ใกล้ชิดที่สดุ จากสิ่งแวดล้อมในบ้าน และโรงเรียน
2) เลียนแบบจากแบบอย่างที่เด็กชอบ ซึ่งจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ก่อ
ความพึงพอใจแก่เด็ก อาจเป็ นเพื่อนและบุคคลแวดล้อม
3) เลี ย นแบบจากแบบอย่ า งที่ ต รงความสนใจ การเลี ย นแบบจะ
เกิดขึน้ เมื่อแบบอย่างนัน้ ตรงความสนใจ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
4) เลียนแบบจากผูก้ ล้าหาญ เกิดขึน้ จากบุคคลที่ตนยกย่องและพอใจ
แบบอย่างอาจมาจากเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้
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5) เลี ย นแบบจากตัว ละครซึ่ง เป็ น ตัวละครในนิ ย าย ในภาพยนตร์
โทรทัศน์ เป็ นต้น จะเป็ นการเลียนแบบโดยการถ่ายทอดพฤติกรรมทางสติปัญญา การเลียนแบบจะ
ไม่ออกมาในลักษณะตรง แต่จะมีการดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับตนเองก่อน
Hemphill and Heerde (2014) สัม พัน ธภาพที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่า งกัน
ส่ง อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการเลี ยนแบบ โดยใช้บุคคลที่ ใ กล้ชิ ดเป็ นแบบอย่าง
สรุ ป ได้ ว่ า แบ บ อย่ า งพ ฤติ ก รรม ผ่ า น พื ้ น ที่ ไซเบ อร์ (Role model of
cyberbullying) แบ่งออกเป็ น แบบอย่างจากครอบครัว แบบอย่างจากเพื่อน และแบบอย่างจากสื่อ
คือ การรับรูแ้ บบอย่างของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์จากบุคคลรอบตัว ได้แก่ บุคคลใน
ครอบครัว ญาติ เพื่อน บุคคลที่มีช่ือเสียงหรือแบบอย่างจากสื่ อต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
รังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งแบบอย่า งพฤติก รรมการรั ง แก
ผ่ า นพื้น ที่ไ ซ-เบอร์ กั บ พฤติก รรมการรั งแกผ่ า นพื้นที่ไ ซเบอร์
จากการทบทวนเอกสารงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แบบอย่า งพฤติกรรม
การรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ จากครอบครัว เพื่ อ น และสื่ อ ต่า งๆ สอดคล้อ งกับ การศึกษาของ
Shapka and Law (2013) พบว่า แบบอย่า งจากผู ้ป กครองมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ การโจมตี
กลั่น แกล้ง ในวัย รุ ่น ผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ กลุ่ม ตัว อย่า งในประเทศแคนาดา จานวน 518 คนซึ่ง มี
เชือ้ สายเอเชียหรือยุโรป พบว่าพฤติกรรมการโจมตีกลั่ นแกล้งผูอ้ ่ื นของวัยรุ ่นผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์มี
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งพฤติก รรม การเลี ย้ งดู ได้แ ก่ การควบคุม โดยผู้ป กครอง การชัก ชวน
ของผู้ป กครอง และความใกล้ชิด กับ ผู้ป กครอง ที่ แ สดงพฤติก รรมรุ น แรงในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์เป็ น
แรงจูง ใจให้ว ัย รุ ่น มี ส่ว นร่ว มในการโจมตีแ ละกลั่น แกล้ง ผู ้ อื่ น ทางไซเบอร์อ ย่า งมี น ัย สาคัญ
ทางสถิ ต ิที่ ร ะดับ .01 อี ก ทั ้ง พฤติก รรมของผู ้ป กครองที่ เ ข้า มาเกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ กรรมทาง
ออนไลน์ข องวัย รุ ่น เป็ น แรงจูง ใจส าหรับ การกลั่น แกล้ง ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์เ ช่น กัน ส าหรับ
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ที่ ส ัม พัน ธ์ก ับ แบบอย่า งจากเพื ่ อ น สอดคล้อ งกับ
การศึก ษ าของ Hinduja and Patchin (2013) ซึ ่ง ท าการศึก ษ าอิท ธิ พ ลท างสัง คม กับ
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ - ไซเบอร์ใ นนัก เรีย นระดับ การศึก ษาเกรด 6 ถึง เกรด 12
จ านวน 4,400 คน พบว่า ข้อ บ่ง ชี ต้ ่อ พฤติก รรมการรัง แก-ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ คือ การรับ รู ้
พฤติก รรมจากเพื่ อ นที่ มี พ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์อ ย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติท่ี
ระดับ .001 โดยในกลุ ่ม นัก เรีย นระดับ การศึก ษา เกรด 6 ถึง เกรด 8 สามารถท านาย
พฤติก รรมดัง กล่า วได้อ ย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 และวัย รุ ่น เชื่ อ ว่า การลงโทษ
จากผู้ใ หญ่ จ ะทาให้วัย รุ ่น แสดงพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์น ้อ ยลง สอดคล้อ งกับ
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ก า ร ศ ึก ษ า Romera, Cano, Fernandez, and Ruiz (2016) ที ่ ศ ึก ษ า เกี ่ ย ว ก ับ ปั จ จ ัย
ทางการรับ รู ค้ วามสามารถทางสัง คม การมี เ ป้า หมาย แรงสนับ สนุน จากเพื่ อ น ต่อ การ
ตัด สิน ใจทางสัง คมในบทบาทของการเป็ น ผู ้ร ัง แก ผู ้ถูก รัง แก และการเป็ น ทั้ ง ผู ้ร ัง แก/ผู ้ถ ูก
รัง แก ในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์โ ดยศึก ษาในวัย รุ ่น อายุ 12-16 ปี จานวน 505 คน ทั้ง วัย รุ ่น ชายและ
หญิ ง พบว่า ผู ้ร ัง แกมี แ รงสนับ สนุน จากเพื ่ อ นในระดับ สูง และมี เ ป้า หมายที ่ จ ะแสดง
พฤติกรรมรัง แกผู้อ่ื นในระดับสูง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
สาหรับ ผู้ถูกรัง แก จะสัม พันธ์กับ ระดับการยอมรับจากเพื่ อ นในระดับ
ต่า และผู้ที่ เ ป็ น ทั้ง ผู้ร ัง แก/ผู้ถูก รัง แก จะสัม พัน ธ์กับ ระดับ การยอมรับ จากเพื่ อ นในระดับ ต่า
แต่เ ป้าหมายที่ จ ะแสดงพฤติกรรมรัง แกผู้อ่ื น ในระดับสูง ซึ่ง สอดคล้อ งกับการศึกษาของ Lee
& Wu, (2018).พ บ ว่า ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ์ร ะ ห ว่า ง ก า รเห็น แ บ บ อ ย่า ง จ า ก เพื ่ อ น แ ล ะ มี
ประสบการณ์แบบอย่างพฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ นสัง คมออนไลน์ มี อิทธิ ผ ลต่อ
ทัศ นคติใ นการรัง แก-ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์แ ละการแสดงพฤติก รรม การรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .01
การวัด แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่ า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ เป็ น การวัด
พฤติก รรมที่ มี แ นวโน้ม จะกระทาตามเมื่ อ ได้ร ับ ผลจากแบบอย่า ง โดยมี ต ัว อย่า งการได้ร ับ
อิท ธิ พ ลจากแบบอย่า งต่อ พฤติก รรมการรัง แกในแต่ล ะด้า น ได้แ ก่ เพื่ อ น สื่ อ และครอบครัว
จากการศึกษาของ ปวริศ น์ กิ จ สุขจิต (2559) เรื่ อง ปั จ จัย ที่ เ ป็ น สาเหตุให้เกิ ดการรัง แกกันใน
โรงเรีย นมัธ ยมสตรี ในกรุ ง เทพมหานคร ตามแนวทฤษฎี เรีย นรู ข้ องโรนัล ด์ แอล เอเคอร์ เป็ น
แบบสอบถามเชิง คุณ ภาพ ใช้แ บบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาว่า มี
ขอบเขตเนื อ้ หาถูก ต้อ ง เหมาะสม ครอบคลุม ประเด็น การวิจ ัย และวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจ ัย
ครบถ้วน ซึ่ง แบบสอบถามมี ทงั้ หมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภูมิหลัง ประสบการณ์ค วามรุ น แรง
การเลี ยนแบบ และการคบหาสมาคมที่ แ ตกต่าง
สรุปการวัดแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดที่
สร้างขึน้ เองโดยใช้แนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 2001) โดยมาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า
6 ระดับ ได้แ ก่ 6 คื อ “จริง ที่ สุด ” จนถึ ง 1 คื อ “ไม่จ ริง เลย” ผู้ท่ี ได้ค ะแนนสูง กว่าแสดงว่าได้รับ
อิทธิพลจากแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งสั ม พั นธภาพกั บ ครอบครั ว และ
แบบอย่ า งพฤติก รรมการรั งแกผ่ า นพื้นที่ไ ซเบอร์ กั บ พฤติก รรมการรั ง แกผ่ า นพื้น ที่
ไซเบอร์
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จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย พบผลการวิจ ัยที่ แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสัมพันธภาพกับครอบครัวและสัมพันธภาพเพื่อนกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
ป ร า ก ฏ ใ น ง า น วิจ ัย ข อ ง Ševčíková, Macháčková, Wright, Dědková, and Černá
(2015) ที่ ศ ึก ษาเกี่ ย วกับ ผลกระทบด้า นลบจากการถูก รัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ในวัย รุ ่น อายุ
12-18 ปี จานวน 451 คน โดยศึกษาความสัมพันธ์บทบาทของผูร้ งั แก-ผูถ้ ูกรัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
เพศ การข่มขู่คุกคาม การถูกปฏิ เสธจากกลุ่มเพื่ อน ระดับความผูกพันกับพ่อแม่ การถูก รัง แกใน
โรงเรีย น และการใช้ค วามรุ น แรงในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ต่อ การแสวงหาแหล่ง สนับ สนุน ทางสัง คม
ของผู้ถูก รัง แกจากพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ การศึก ษาพบว่า ความผูก พัน ระหว่า งพ่อ แม่ใ นระดับ น้อ ย
และการถูก ปฏิ เ สธจากกลุ่ม เพื่ อ น ทาให้การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมของผู้ถูก รัง แกจาก
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ล ดลงอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
4.3 ปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
ปั จจัยด้านจิตสถานการณ์ คือ สาเหตุพฤติกรรมของบุคคลที่มาจากทัง้ ทางด้านจิตใจและ
ด้านสถานการณ์รอบตัวบุคคลผสมผสานกัน ตลอดจนเกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตใจของบุคคลกับ
สถานการณ์แวดล้อมที่บุคคลเผชิญในปั จจุบนั มี ห ลัก ฐานจากการประมวลเอกสารว่า การรับ รู ้
และภูมิคมุ้ ทางจิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
4.3.1 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
การรับรู เ้ ป็ นกระบวนการตีความสิ่ งที่ ได้เห็น สิ่ ง ที่ ได้ยิน หรือสิ่ งที่ ได้สัม ผัส
ด้วยประสาทรับความรูส้ ึก เพื่อให้รูว้ ่าสิ่งที่รบั รู ค้ ืออะไร ซึ่งสิ่งที่รบั รู น้ นั้ มีทงั้ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ วัตถุ
ความรู ส้ ึกนึกคิด ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคล รวมไปถึงปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งการรับรูส้ ่ิงต่างๆ
เหล่านีต้ อ้ งอาศัยการตีความ ซึ่งผลที่เกิดจากการตีความก็คือความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกทัศน์
ทางสังคมนัน้ เอง การรับรู จ้ ึงเป็ นกระบวนการที่ สลับซับซ้อนและถื อเป็ นผลที่ตอบสนองโดยตรง
ระหว่างความจริงภายนอก กับสิ่งที่อยู่ในใจของบุคคลหรือการรับรูข้ องบุคคลนัน้ เอง (ณัฐรัชต์ สาเมาะ
และคนอื่นๆ, 2557 อ้างถึงใน Severin, 1988)
แนวคิ ด ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การรั บ รู้ พ ฤติก รรมการรั ง แกผ่ า นพื้น ที่ไ ซ
เบอร์
ตามทัศ นะของ Bem (1972) ได้อ ธิ บ ายว่า องค์ป ระกอบสาคัญ ที่ ทา
ให้เ กิ ด การรับ รู ค้ ือ พฤติก รรม ดัง นั้น ทฤษฎี ก ารรับ รู ข้ องบุค คล (Self-Perception) ของเขาจึง
เน้น ที่ จ ะอธิ บ ายว่า พฤติก รรมก่อให้เ กิ ด ทัศนคติห รือ การรับ รู ข้ องบุค คล หมายความว่า บุค คล
จะประเมิน ความรู ส้ ึก ความชอบของเราจากพฤติก รรมของตัว เอง นั่น ก็ คือ เมื่ อ มี ก ารแสดง
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พฤติก รรมเล็ก ๆ น้อ ยๆ ไปในด้า นหนึ่ง แล้ว ก็ จ ะนาไปสู่ค วามรู ส้ ึก ชอบต่อ สิ่ ง นั้น ๆ และไม่
ปฏิ เ สธสิ่ ง นั้น ๆ การรับ รู จ้ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ขึ น้ อยู่กับ กระบวนการของผู ้ร ับ สาร ซึ่ง จะทาหน้า ที่ ใ น
การก ลั่ น ก รอ งข่า วส ารใน ก ารรับ รู ข้ อ งบุค ค ล โด ย มี อ งค ป์ ระกอ บ ที ่ ส าคัญ ๆ ได แ้ ก่
องค์ป ระกอบด้า นจิต ใจ ซึ่ง ประกอบด้ว ย 1) การเลื อ กรับ หรือ เลื อ กสนใจ โดยผู ้ร ับ สารมี
แนวโน้ม ที่ จ ะเลื อ กสนใจข่า วสารจากแหล่ง ต่า งๆ ตามความสนใจแล ะความต้อ งการของ
ตนเอง และหลี ก เลี่ ย งในสิ่ ง ที่ ไ ม่ส อดคล้อ งกับ ความรู ้ ความเข้า ใจหรือ ทัศ นคติที่ มี อ ยู่เ ดิม
เพื ่ อ ไม่ใ ห้เ กิ ด ภาวะทางจิต ที่ ไ ม่ส มดุล หรือ ความไม่ส บายใจ ( Cognitive Dissonance)
ดัง นั้น การลดหรือ หลี ก เลี่ ย งภาวะดัง กล่า วจึง ต้อ งมี ก ารแสวงหาข้อ มูล หรือ เลื อ กสรรเฉพา ะ
สิ่ ง ที่ ส อดคล้อ งกับ ความคิด ตัว เอง 2) การเลื อ กรับ รู แ้ ละตีค วามหมายเมื่ อ บุค คลได้ร ับ ข้อ มูล
ที่ ต รงกับ ความสนใจของตัว เองแล้ว ก็ จ ะมี ก ารตีค วามหมายของข้อ มูล ที่ ไ ด้ร ับ แตกต่า งกัน
ออกไป ตามความเข้า ใจ ทัศ นคติ ความเชื่ อ ความต้อ งการ ความหวัง ประสบการณ์ รวม
ไปถึง สภาวะทางร่า งกายและสภาวะทางอารมณ์ใ นขณะนั้น 3) การเลื อ กจดจา ซึ่ง บุค คลจะ
เลื อ กที่ จ ะจดจาเฉพาะข้อ มูล ที่ ต รงกับ ความสนใจความต้อ งการ หรือ ความเชื่ อ ของตนเอง
ดัง นั้น การเลื อ กจดจาข้อ มูล ที่ ไ ด้ร ับ จึง เท่า กับ เป็ น การเสริม ทัศ นคติห รือ ความเชื่ อ เดิม ของ
ผู้รับสารให้มี ความมั่น คงยิ่ง ขึน้
องค์ป ระกอบด้า นสัง คมก็ ถื อ เป็ นตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มที่
สามารถสร้า งประสบการณ์ และปลูก ฝั่ งทัศ นคติ ความคิ ด ความเชื่ อ อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง ผลไปยัง
พฤติกรรมของบุคคลได้อีกด้วย ซึ่งองค์ประกอบด้านสังคมที่มีความสาคัญประกอบด้วย
1) สภาพแวดล้อม นับเป็ นสถาบันหนึ่งที่ก่อให้เกิ ดการเรียนรูท้ าง
สังคม โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นตัวกาหนดสิ่งเร้า หรือตัวข้อมูลที่บคุ คล
ควรจะรับรูห้ รือตอบสนองต่างๆ รวมทัง้ การคาดคะเนผลที่ เกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกอีกด้วย
2) ครอบครัว เนื่องจากเป็ นสถาบันแรกที่มีความใกล้ชิดกับบุคคล
มากที่สุด ถึงแม้ว่าบทบาทของครอบครัวจะมีความแตกต่างกันไป ภายใต้ระบบสังคมขนาดใหญ่
แต่ครอบครัวก็มีผลต่อการสร้างพฤติกรรมและการรับรูข้ องแต่ละบุคคลได้เสมอ เนื่องจากครอบครัว
เปรียบเสมือนสื่อกลางที่ทาหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ ครอบครัวจึงมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางสังคม ค่านิยม ทัศนคติ และความเข้าใจ
3) กลุ่ม เพื่ อน ซึ่งถื อเป็ นกลุ่ม บุคคลที่ มักจะมี การพบปะ พูดคุย
และใช้ชี วิต ร่วมกัน เป็ นประจ า จึ ง ท าให้เกิ ด การสนองต่อ ความต้อ งการในการเรีย นรู ้ การให้
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ค าปรึก ษา และสร้า งกระบวนการความรู ส้ ึก นึก คิ ด และกลุ่ ม เพื่ อ นยัง เป็ น เสมื อ นการก าหนด
เส้นทางเพื่อเข้าไปสูส่ งั คมของตนเอง
4) วัฒนธรรม สภาพด้านสังคมวัฒนธรรมของในแต่ละพืน้ ที่ลว้ น
แต่เป็ นเครื่องกล่อมเกลากระบวนการด้านความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ดังนัน้ หากมี ส่ิงใดที่ขัดต่อ
วัฒนธรรมของสังคมนัน้ ก็จะได้รบั การต่อต้านจากบุคคลในสังคม ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อ
การรับรูข้ องบุคคล
การรับ รู ้ ตามแนวคิดทฤษฎี บุค ลิกภาพของคาร์ล โรเจอร์ส (Plotnik,
1996; Rogers, 1996) ทฤษฏี ข องโรเจอร์ก ล่า วว่า “ตนเอง” (Self) คือ การรวมกัน ของ
รู ป แบบค่า นิย ม เจตคติก ารรับ รู แ้ ละความรู ส้ ึก ซึ ่ง แต่ล ะบุค คลมี อ ยู ่แ ละ เชื ่ อ ว่า เป็ น
ลัก ษณะเฉพาะของตนเอง ตนเองหมายถึง ฉัน และตัว ฉัน เป็ น ศูน ย์ก ลางที่ ร วมประสบการณ์
ทั้ง หมดของแต่ล ะบุค คล ภาพพจน์นีเ้ กิ ด จากการที่ แ ต่ล ะบุค คลมี ก ารเรีย นรู ต้ งั้ แต่วัย เริ่ม แรก
ชี วิต ภาพพจน์สาหรับ บุค คลที่ มี ก ารปรับ ตัว ดีก็ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งคงที่ แ ละมี ก าร
ปรับ ตัวตามประสบการณ์ที่ แ ต่ล ะคนมี อ ยู่ การสัง เกตและการรับ รู เ้ ป็ น เรื่ อ งของตนเองที่ ป รับ
ให้เ ข้า กับ สภาพสิ่ ง แวดล้อ ม แนวความคิด ของตนเอง (self concept) อาจจะกล่า วสรุ ป ว่า
มนุษ ย์มี ภ าพของตนจากตาที่ ม องเห็น สิ่ ง ต่า งๆ และภาพของตนจากใจในการนึก คิด ภาพ
ต่า งๆ ที่ เ กิ ด เป็ น มโนภาพทางจิต ของตนเอง ไม่ว่า จะเป็ น เรื่ อ ง คุณ สมบัติ รู ป สมบัติ และ
ทรัพ ย์ส มบัติ ตัวตนตามแนวคิด ของคาร์ล โรเจอร์ จึง ประกอบไปด้วยตัว ตน ดัง นี ้
1) ตัวตนที่เป็ นจริง (real self)
2) ตัวตนที่คดิ ว่าเราเป็ น (perceived self)
3) ตัวตนที่เราต้องการจะเป็ น (ideal self)
การรับ รู ้ ตามแนวคิด ของ Sekuler and Blake (1990) ให้คาจากัด
ความไว้ว่า “การรับ รู ห้ มายถึง กระบวนการซึ่ง สมองตีค วาม หรือ แปลข้อ ความที่ ไ ด้จ ากการ
สัมผัส (Sensation) ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสต่างๆ) กับสิ่งแวดล้อมที่เป็ นสิ่งเร้า ทาให้ท ราบว่า
สิ่ ง เร้า หรือ สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ ราสัม ผัส นั้น เป็ น อะไร มี ค วามหมายและลัก ษณะอย่า งไร ซึ่ง การที่
เราจะรับ รู ส้ ิ่ ง เร้า ที่ ม าสัม ผัส ได้นั้น จะต้อ งอาศัย ชุด ประสบการณ์ข องเราเป็ น เครื่ อ งช่ว ยใน
การตีค วามหรือ แปลความ” การรับ รู จ้ ึง เป็ น กระบวนการหนึ่ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเปิ ด รับ และ
แปลสารของแต่ล ะบุคคล ถึง แม้บุค คลจะมี การรับ สารในสถานการณ์เดียวกัน แต่ มี พฤติกรรม
การตอบสนองที่ แตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนมองสถานการณ์ต่างกัน อัน เนื่ อ งมาจากความ
แตกต่า งของกระบวนการรับ รู ้ ซึ่ง ไม่ไ ด้ขึ น้ กับ ลัก ษณะของสิ่ ง เร้า ที่ ม าในรู ป สารเท่า นั้น แต่
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ขึน้ อยู่กับ ความสัม พันธ์ระหว่างสิ่ ง เร้ากับ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง เงื่ อ นไขภายในของแต่ล ะคนอี ก
ด้วย
ชิน ดนัย ศิริส มฤทัย and และปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย (2561)
การตีค วาม หรือ ให้ค วามหมายเกี่ ย วกับ การกลั่ น แกล้ง บนโลกไซเบอร์ต ามความเข้า ใจ
ความเชื่ อ หรือประสบการณ์ข อง ตนเอง
สรุ ป ได้ว่ า การรับ รู ้พ ฤติ ก รรมการรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไ ซเบอร์ (Perception of
cyberbullying) คื อ การรับรู ้การรังแกผ่ านพื ้นที่ ไซเบอร์ (Perception of cyberbullying) คื อ การรู ้ว ่า
ตนเองสามารถใช้ส ภาพของพื น้ ที่ไ ซเบอร์ ที่มีความเป็ น นิรนาม มี ค วามง่ายและสะดวกในการ
รังแกผูอ้ ่ืน โดยกระทาการรังแกผูอ้ ่ืนได้ทนั ที และกระทาได้อย่างต่อเนื่อง การรังแกทาให้เรียกร้อง
ความสนใจได้ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบายความรูส้ ึก ก่อกวน คุกคาม ทาให้ผอู้ ่ืนรูส้ ึกอับอาย รูส้ ึก
เครียด เจ็บปวด หรือถึงขัน้ สูญเสียความมั่นใจ และสร้างความเสียหายให้แก่ผอู้ ่ืน โดยการนินทาด่าทอ
การส่งข้อความก่อกวน การนาข้อมูลที่ทาให้ผอู้ ่ืนเสื่อมเสียไปเผยแพร่ การนาข้อมูลส่วนตัวหรือ
ข้อมูลที่เป็ นความลับของผูอ้ ่ืนไปส่งต่อ การแอบอ้างชื่อของผูอ้ ่ืน การล้อเลียน ข่มขู่ คุกคามการลบ
หรือบล็ อ กผู้อ่ื น ออกจากกลุ่ม การสร้างข่าวลื อหรือ สร้างกระแสการต่ อ ต้า นผู้อ่ื น ผ่า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งการรั บ รู้ พ ฤติก รรมการรั ง แก
ผ่ า นพื้น ที่ไ ซเบอร์กั บ พฤติก รรมการรั ง แกผ่ า นพื ้น ที่ไ ซเบอร์
การศึก ษาของ วิม ลทิพ ย์ มุสิก พัน ธ์ , ศิว พร ปกป้อ ง, นัน ทนัช สงศิริ
และ ปองกมล สุร ัต น์ (2552) เรื่ อ ง พฤติก รรมการข่ม เหงรัง แกผ่า นโลกไซเบอร์ข องเยาวชน
ไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง จากการสอบถามถึง ทัศนคติข องกลุ่ม ตัว อย่า งเพื่ อ ตรวจสอบ
ว่า กลุ่ม ตัว อย่า งเห็น ว่า พฤติก รรมการข่ม เหงรัง แกเป็ น พฤติก รรม “ปกติที่ ใครๆ ก็ ทา” หรือ ไม่
ผลการศึกษาชี ว้ ่า กลุ่ม ตัวอย่า งเห็น ว่า พฤติก รรมการข่ม เหงรัง แกเป็ นเรื่อ งไม่ถูก ต้อ ง แต่เป็ น
ที่น่าสังเกตว่า มีประเด็น 3 ประเด็นอันได้แก่ ประเด็น “ฉันรูส้ กึ ว่าผูก้ ระทาสนุกสนาน” “ฉันเห็นว่าทุกคนมี
อิสระที่จะทาตามที่ตนเองต้องการ” และ “ฉันเห็นว่าผูท้ ่ีกระทาได้ระบายความรูส้ ึก” เป็ นเรื่องที่ผตู้ อบกว่า
35-45% ตอบว่า “เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ข้อค้นพบนีแ้ สดงให้เห็นว่า การข่ม เหงรัง แกกัน ผ่า น
โลกไซเบอร์ในสายตาของผูต้ อบจานวนมาก มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าเรื่องนีเ้ ป็ นเรื่องปกติ ที่ทกุ คนมีสิทธิ์ท่ีจะ
ทาได้
งานวิจยั ของศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย์ มุสิกพันธุ์ (2553) เรื่ อ ง A study
of cyber bullying among Thai student in the whole kingdom ซึ่ง เป็ น งานที่ ข ยายจาก
งานเมื่ อ ปี 2552 โดยการเก็ บ ข้อ มูล จาก 5 ภาคในประเทศไทย คือ ภาคกลาง ภาคเหนื อ
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ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคตะวัน ตก ภาคใต้ และพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ โดยมี ข ้อ ค้น พบที่
น่า สนใจคือ การรัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์เกื อ บทั้ง หมดเป็ น การกระทาที่ เ กิ ด ขึน้ กับ นัก เรีย นระดับ
มัธ ยมศึกษาสายสามัญ และอาชี ว ศึก ษา แต่พ บน้อยมากในนัก ศึกษาระดับ มหาวิท ยาลัย ซึ่ง
รู ป แบบการรัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์นั้น พบว่า มี 7 ประเภทดัง นี ้ 1) การนิน ทา หรือ ด่า ทอผู้อื่ น
2) การส่ง ข้อ ความก่อ กวน คุก คามผู้อื่ น 3) การนาข้อ มูล ส่ว นตัว หรือ ข้อ มูล ที่ เ ป็ น ความลับ
ของผู ้อื่ น ไปเผยแพร่ 4) การเผยแพร่ข ้อ มูล ที่ เ ป็ น ความเท็จ เกี่ ย วกับ ผู ้อื่ น เพื่ อ ให้เ กิ ด ความ
เสี ย หาย 5) การแอบอ้า งชื่ อ หรือ ตัว ตนของผู้อื่ น เพื่ อ ให้ร า้ ย ด่า ทอ หรือ กระทาการประสงค์
ร้า ยต่อ ผู้อื่ น 6) การล้อ เลี ย น ข่ม ขู่ หรือ คุก คามผู้อื่ น อย่า งซา้ ๆ 7) การลบ บล็อ ก หรือ ปฏิ เสธ
ผู้อ่ื นออกจากกลุ่ม สัง คมออนไลน์
การศึ กษ าของ Patterson, Allan, and Cross (2017) เรื่ อง Adolescent
perceptions of bystanders’ responses to cyberbullying ที่ ศึกษาเกี ่ ย วกับ อิท ธิ พ ลการรับ รู ข้ อง
กลุ่ม ผู้ส ัง เกตการณ์ที่ มี ส่ว นรู เ้ ห็น ต่อ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข องผู้อื่ น จากการ
สัม ภาษณ์นัก เรีย น อายุ 13-16 ปี พบว่า ผู้สัง เกตุการณ์ส ามารถที่ จ ะถูก ชัก ชวนให้มี ส่วนร่ว ม
ในการกระทารัง แกผู้อ่ื นผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ซึ่ง มี ความสัม พันธ์กับทั้ง ผู้รัง แก และผู้ถูกรัง แก
จ า ก ก า รศ ึก ษ า ข อ ง ณ ัฐ รัช ต ์ ส า เม า ะ แ ล ะ ค น อื ่ น ๆ . (2557)
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมี ก ารรับรู ว้ ่าการกระทาในลักษณะของการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
มัก จะต้อ งสร้า งความเสี ย หายหรือ เสื่ อ มเสี ย ต่อ ผู้ก ระทา ซึ่ง ความเสี ย หายดัง กล่า วเกี่ ย วข้อ ง
กับ ภาพลัก ษณ์ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ ศัก ดิ์ศ รี ในกลุ่ม ผู ้ห ญิ ง มัก จะเกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งเพศ และการ
รับ รู ก้ ารรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ล ัก ษณะต่างๆ จะเกี่ ย วข้องกับ ความสัม พันธ์ร ะหว่า งผู้ก ระทา
และผู้ถูกกระทา รวมถึง เจตนาของผู้กระทา
การวัด การรับ รู พ้ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ จากการศึก ษา
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ณัฐ รัช ต์ สาเมาะ และคนอื่ น ๆ. (2557) จากการรวบรวมข้อ มูล โดยการสนทนา
กลุ่ม และสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก กับ กลุ่ม เยาวชน ทาให้ผู้วิจ ัย สามารถอธิ บ ายการรับ รู ข้ องเยาวชน
ต่อ การรัง แกในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ เป็ น แบบสอบถามเชิง คุณ ภาพ ใช้แ บบสอบถามที่ ผ ่า นการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาว่า มี ข อบเขตเนื อ้ หาถูก ต้อ ง เหมาะสม ครอบคลุม ประเด็น
การวิจ ัย และวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจ ัย ครบถ้ว น ซึ่ง แบบสอบถามมี ทั ้ง หมด 4 ด้า น 1) สร้า ง
ความเสี ย หาย หรือ เสื่ อ มเสี ย ต่อ ผู้ถูก กระทา 2) เจตนาที่ ไ ม่ดีข องผู้ก ระทา 3) ความสัม พัน ธ์
ระหว่าง-ผู้กระทาและผู้ถูกกระทา 4) สร้างความราคาญต่อผู้ถูก กระทา
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สรุปการวัดการรับรูพ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ปรับปรุงแบบ
วัด จากแบบสัม ภาษณ์ข อง ณั ฐ รัช ต์ สาเมาะ et al. (2557) โดยใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารรับ รู ข้ อง
Sekuler and Blake (1990) โดยมาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ได้แก่ 6 คือ “จริง
ที่ สุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จ ริงเลย” ผู้ท่ี ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี ระดับ การรับรู ว้ ่าตนสามารถใช้
สภาพพืน้ ที่ไซเบอร์ในการรังแกผูอ้ ่ืนได้สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
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4.3.2 ภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์
ภูมิคมุ้ กันทางจิต คือ การมีความพร้อมในปริมาณหนึ่งทางการรูค้ ิด แรงจูงใจ
และวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีมากพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ย่ วั ยุหรือการถูกปลุกปั่ นโจมตีจาก
บุค คลอื่ น (ที่ มุ่ง สร้างให้เกิ ดการเปลี่ ยนความคิดหรือเจตคติ) ด้วยจิ ต ลักษณะที่ แ ข็งแกร่ง แ ละ
ความสามารถในการเตรียมตนหลายด้าน ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551)
แนวคิ ด ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต ในการใช้ พื้นที่ไ ซเบอร์
McGuire (1964) น าเส น อแน วคิด การป ลูก เชื อ้ ห รือ การส ร้า ง
ภูมิคุม้ กัน ในตัว บุค คล (Inoculation Theory) ทฤษฎี ก ารปลูก เชื อ้ เพื่ อ สร้า งภูมิคุม้ กั น นี เ้ ป็ น
ท ฤ ษ ฎี ที ่ ม ี พื น้ ฐ าน ห ลัก ก ารคิด ทั ้ง ใน เชิง แ รง จูง ใจ แ ล ะ ก า รรู ค้ ิด ( Motivational and
cognitive principles) ที่ อ าศัย หลัก ทางการแพทย์เ พื่ อ อธิ บ ายกระบวนการสร้า งภูมิคุม้ กัน
การถูกชักจูง ให้เ ปลี่ ยนเจตคติข องบุค คล
ดุจ เดือ น พ ัน ธุม น าวิน แ ล ะ ง าม ต า ว นิน ท าน น ท ์ ( 2551) ได้
วิ เ คราะห์ว่า ภูมิคุม้ กัน ตนเป็ น คุณ ลัก ษณะ ที่ สาคัญ ลัก ษณะหนึ่ง ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พ อเพี ย ง การมี ภ ูม ิคุ ม้ กัน ตน ประกอบด้ว ยการมี สติ - สัม ปชัญ ญ ะ ความชอบเสี ่ ย ง
ความสามารถในการจัด การกับ ปั ญ หา และการมองโลกในแง่ดี ประกอบด้ว ย 4 ด้า น ได้แ ก่
1) การมองโลกในแง่ดี เป็ น การคิด หรื อ ความคาดหวัง ของบุค คลในการปรับ ตัว เมื่ อ เผชิญ
สถานการณ์ที่ ท ้า ทาย ปั ญ หาในชี วิต หรือ เมื่ อ เกิ ด อุป สรรค โดยคาดว่า ตนจะถูก ตาหนิเ ป็ น
ส่ว นน้อ ย ปั ญ หานั้น ส่ง ผลกระทบเฉพาะเจาะจงในวงจากัด และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ น เรื่ อ ง
ชั่ ว คราว 2) ความชอบ-เสี่ ย ง เป็ น การรับ รู แ้ ละความรู ส้ ึก ชอบหรือ ไม่พ อใจในการแสดง
พฤติก รรมที่ ต นเห็น ว่า จะเกิ ด ผลดีใ นอนาคต ตระหนัก ว่า พฤติก รรมนั้น จะเป็ น อัน ตรายแก่
ตนได้ในความเป็ นจริง แต่ตอ้ งการความตื่นเต้น ท้าทายและสนุก 3) สติ-สัมปชัญญะ เป็ นการรู แ้ ละ
เข้า ใจเหตุก ารณ์ต รงตามความเป็ น จริง การรู อ้ ย่ า งมี เ หตุมี ผ ล และความไม่ห ลงคิด ผิด จาก
ความเป็ น จริง และ 4) การจัด การกับ ความเครีย ด เป็ น ความสามารถหรือ ความพร้อ มทาง
จิ ต ของบุค คลในการปรับ ตัว และจัด การกับ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ทั้ง การจัด การกับ ความเครีย ด
ของตัว เอง การจัด การกับ ความขัด แย้ง ระหว่า งบุค คล และการแสวงหาการสนับ สนุ น ทาง
สัง คมจากคนรอบข้าง
อ ร พ ิน ท ร ์ ช ูช ม ,ส ุภ า พ ร ธ น ะ ช า น ัน ท ์ แ ล ะ ท ัศ น า ท อ ง ภ ัก ดี
(2555)การภูม ิคุ ม้ กัน ทางจิต หมายถึง คุณ ลัก ษณะทางจิต ใจของบุค คลที่ ป ระกอบด้ว ย
ความสามารถในการ พึ่ง พาตนเองได้ มี สติสัม ปชัญ ญะ มี ค วามหวัง มี ความสามารถในการ
เผชิ ญ ปั ญ หา และมี ความยื ดหยุ่นในการปรับตัวภูมิ คุม้ กัน ทางจิ ตมี 5 องค์ประกอบดัง นี ้
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1) สติ สั ม ปชัญ ญะ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามระลึ ก ได้ และ
ตระหนักรูอ้ ย่างใส่ใจในการคิด พูดและกระทาให้ดาเนินไปในทางที่ถกู ต้องเหมาะสม
2) การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมี ความเชื่อมั่นในตนเอง
พึ่งพาจุด เด่น และความสามารถของตนเอง ใช้ค วามส าเร็จ ในอดีต ที่ จ ะสนับ สนุน และก าหนด
แนวทางการกระทาของตนเอง
3) ความหวัง หมายถึง การที่บคุ คลรับรูว้ า่ ชีวิตมีความหมาย มีเป้าหมาย
มีหนทางที่สามารถบรรลุได้
4) การเผชิญ ปั ญ หา หมายถึง วิธีการมุ่งแก้ปัญหาที่บุคคลใช้ความ
พยายามคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่บคุ คลเผชิญอยูใ่ นชีวิตประจาวันหรือความเครียดด้วยตัวเองหรือ
แสดงออกถึง ความต้องการ แก้ปั ญ หาโดยมี การขอคาปรึกษาในตัวปั ญหานัน้ กับแหล่งต่าง ๆ ที่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และหาข้อมูลข่าวสารประกอบเพื่อช่วยแก้ปัญหา
5) ความยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับตัว
หรือฟื ้ นตัวกลับคืนมาได้จาก การเผชิญปั ญ หาอุปสรรค มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงในการอดทนต่อ
อุป สรรคและความเครีย ด สามารถจัด การกับ ความรู ส้ ึ ก อารมณ์ข องตนเองได้ ปรับ อารมณ์
ความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพการณ์และสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้
วันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) การมีภูมิคมุ้ กันทางจิต หมายถึง การที่ บุค คล
มี ค วามพร้อ มทางการรู ก้ ารคิด แรงจูง ใจและวุฒ ิ ภ าวะทางอารมณ์ส ูง พอที่ จ ะจัด การกับ
สถานการณ์ย่ั ว ยุห รือ ปลุก ปั่ นโจมตีจ ากบุค คลอื ่ น ที ่ มุ ่ง สร้า งให้เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลง
ความคิด หรือ เจตคติ หรือ พฤติก รรม ด้ว ยจิต ลัก ษณะที่ แ ข็ง แกร่ง และความสามารถในการ
เตรียมตนหลายด้า น
อภิ ช ัย พัน ธเสน (2551) กล่า วถึง ภูมิคุม้ กัน ว่า เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ป้อ งกัน ตัว เองไม่ใ ห้ต กอยู่ใ นภาวะเสี่ ย ง ไม่ม่ั น คง หรือ ไม่ส ามารถช่ว ยเหลื อ ตนเองได้ ใน
สภาวะสัง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างรุ นแรง บุค คลที่ มี ภูมิคุม้ ตน จะทาให้ส ามารถปรับ ตัว
ได้และมีชีวิตอยู่รอดได้ ภูมิคมุ้ กันจะเป็ นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาความรุ นแรงที่ได้รับ จากผลกระทบ
การมี ภูมิคุม้ กัน ที่ ดีใ นการดารงชี วิต ได้แ ก่ค วามสามารถพึ่ง พาตนเองได้ ( self – reliance)
และ ความสามารถในการปรับตัวเมื่ อเกิ ดภาวะวิ กฤติ (resilience)
Grotberg (1995) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า ความยื ด หยุ่น ทางอารมณ์
คือ ความสามารถใน การฟื ้ น ตัว ซึ่ง เป็ น ศัก ยภาพที่ เ ป็ น สากลของบุค คล กลุ่ม หรือ ชุม ชน มี
ความสามารถที ่ จ ะป้อ งกัน การสูญ เสี ย ลดความรุ น แรง และผ่า นพ้น จากการได้ร ับ
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ผลกระทบที่ เ กิ ด จากภาวะบีบ คั น้ ต่า งๆ ที่ บ ุค คลต้อ งเผชิญ ได้ด ว้ ยดี ความยื ด หยุ่น ทาง
อารมณ์ยัง เป็ น การช่ว ยเสริม สร้า งให้บุค คลมี ก ารพัฒ นาทางความคิด และมี พ ฤติก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ และรับ รู ใ้ นสิ่ ง ที่ ต นเองเป็ น อย่า งเหมาะสม ด้ว ยความเชื่ อ ที่ ว ่า 1) ตนเป็ น คนมี
ความสามารถ มี ความรู ส้ ึกมั่นคงทางใจ เชื่ อในคุณค่าและความสามารถของตนเองในการควบคุม
จัด การกับ สิ่ ง ต่า งๆที่ อ าจ เกิ ด ขึน้ ได้อ ย่า งเหมาะสม 2) ตนมี ค วามสาคัญ มี ค่า มี ค วามหมาย
เป็ น ที่ ย อมรับ และเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของครอบครัว กลุ่ม หรือ สัง คมที่ แ วดล้อ ม 3) ตนมี พ ลัง
อานาจ มี ค วามสามารถในการควบคุม หรือ แก้ไ ขสิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ อ าจจะเข้า มาส่ง ผลกระทบต่อ
ชี วิต ของตนเองได้ นอกจากนี ย้ ัง ช่ว ยให้บ ุค คลมี ค วามสามารถในการใช้ท ัก ษะชี วิต และ
ทักษะในการเผชิ ญ ปั ญ หาในรู ปแบบต่างๆ
Luthans, Avolio, Avey, and Norman (2007) ได้ก ล่า วถึง ทุน ทาง
จิตใจเชิงบวก (positive psychological capital) ที่จ ะสามารถเป็ น ภูมิคุม้ กันให้บ ุคคลฝ่ าวิกฤติ
ต่างๆไปได้ ประกอบด้วยคุณ ลัก ษณะ ดัง นี ้
1) ความเชื่ อ ในความสามารถของตน (self efficacy) เป็ น ความ
มั่นใจว่า ความสามารถของตนเพียงพอในการรับมือและ เอาชนะต่อสิ่งท้าทายที่ตอ้ งเผชิญ
2) ความยื ด หยุ่น (resiliency) เป็ น ความสามารถในด้า นบวกใน
การ ต้านทานและรับมื อกับความเครียดและอุปสรรคปั ญ หา อีกทัง้ สามารถรือ้ ฟื ้ นตนเองกลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว หลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากลาบาก
3) ความหวัง (hope) เป็ น ความรู ส้ ึก ด้า นบวกต่อ จุด มุ่ง หมายว่า
จะสาเร็จได้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นพากเพียรในการค้นหาและทาตามกระบวนการวิธี
เพื่อมุง่ สู่ จุดหมายนัน้
4) การมองโลกในแง่ดี (optimism) เป็ นความสามารถในการคาดหวัง
ผลลัพธ์ดา้ นบวกท่ามกลางอุปสรรคปัญหา
กล่าวโดยสรุปภูมิคมุ้ กันทางจิต จึงเป็ นคุณลักษณะทางจิตใจ ที่ประกอบด้วย
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีสติสมั ปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญ
ปั ญหา และมีความยืดหยุ่นในการปรับ ตัวประกอบกับแนวคิด หลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
จะเห็น ได้ว่าคุณ ลักษณะส าคัญ ประการหนึ่งในการที่ บุคคลจะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณค่าคือ การมีภูมิคมุ้ กันที่ดีในตนเอง โดยที่ภูมิคมุ้ กันทางจิตน่าจะเป็ นคุณลักษณะหนึ่งที่จะช่วย
ป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ม่นั คงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้พร้อมที่จ ะเผชิญ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทางสังคมได้ รวมทัง้ สามารถจัดการกับปั ญหา ต่างๆได้
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หรือ อาจกล่า วได้ว่า ภูมิคุม้ กัน คือ การมี ค วามพร้อ มในปริม าณหนึ่ง ทางการรู ค้ ิด แรงจูง ใจ
และวุฒิภาวะทางอารมณ์ทางจิตช่วยส่งเสริมให้บุคคลดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ เมื่อประกอบกับ
นิยามพืน้ ที่ไซเบอร์ดงั ที่กล่าวมาแล้ว ดังนัน้ ภูมิคมุ้ กันตนทางจิตในพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ หมายถึง
การที่บคุ คลมีความพร้อมทางการรู ้ การคิดแรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์สงู พอที่จะจัดการกับ
สถานการณ์ย่วั ยุ หรือการ ปลุกปั่ นโจมตี จากบุคคลอื่นในพืน้ ที่ไซเบอร์ และสามารถป้องกันตนจาก
อันตรายจากการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต (Berson et al., 2002; Strom & Strom, 2005; ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และ งามตา วนินทานนท์, 2551)
สรุ ป ความหมายภู มิ คุ้ม กัน ทางจิ ต ในการใช้พื ้น ที่ ไ ซเบอร์ (Psychological
immunity in cyberspace)ได้ว่า เป็ นความพร้อม ทางการรับรู ้ การคิด แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทาง
อารมณ์สูง พอที่ จ ะจัดการกับ สถานการณ์ย่ ัวยุ หรือการ ปลุกปั่ นโจมตี จากบุค คลอื่ น ในสังคม
เครือข่ายออนไลน์ (social network) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) การมองโลกในแง่ด ี เป็ น การวัด วิธี ค ิด หรือ ความคาดหวัง ของ
บุค คลในการปรับ ตัว เมื่ อเผชิญ สถานการณ์ท่ี ท ้า ทายหรือ เมื่ อ เกิ ดปั ญ หาในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ โดย
ประเมิน ว่า ใครคือ ผู้ที่ ค วรรับ ผิด ชอบ คาดว่า ตนจะถูก ตาหนิเป็ น ส่ว นใหญ่ ห รือ เป็ น ส่วนน้อ ย
ซึ่งปั ญหานั้นส่งผลกระทบในวงจากัดหรือขยายผลไปในหลายสถานการณ์ใ นชี วิต เช่น บางโพสต์
อาจจะถูก ถ่า ยภาพหน้า จอเพื่ อ นาไปวิจ ารณ์ต่อ และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ น เรื่ อ งชั่ว คราวหรือ
ถาวร
2) ความชอบเสี่ ยง เป็ นจิตลัก ษณะของบุค คลที่ แ สดงถึง ปริม าณการ
รับ รู แ้ ละความรู ส้ ึก พอใจในการแสดงพฤติก รรมในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ที่ ต นเห็น ว่า จะเกิ ด ผลดีก ัน
ตนในอนาคต แต่ค วามจริง ไม่เ ป็ น เช่น นั้น และตระหนัก ได้ว่า พฤติก รรมนั้ น จะเป็ น อัน ตราย
แก่ ตนได้ตามความเป็ นจริง แต่ต ้องการความตื่ นเต้น ท้าทาย สนุก หรือพฤติกรรมนั ้น อาจบรรลุ
เป้าหมายได้ย าก ถ้า ไม่คิด เสี่ ย ง และมี ค วามพร้อมที่ แ สดงพฤติกรรมเหล่า นั้น เนื่ อ งจากหวัง
ในรางวัล หรือการยอมรับจากผู้อ่ื น
3) ส ต ิ- ส ัม ป ช ัญ ญ ะ แ บ ่ง อ อ ก เ ป็ น 4 อ ง ค ป์ ร ะ ก อ บ ค ื อ
สติสัม ปชัญ ญะทั่ว ไป ความไม่ห ลงผิด จากความเป็ น จริง การรู แ้ ละเข้า ใจเหตุการณ์ต รงตาม
ความเป็ นจริง และการรู อ้ ย่างมี เ หตุมี ผล
4) การจัด การกับ ความเครีย ด เป็ น ความสามารถหรือ ความพร้อ ม
ท า งจิต ข อ ง บุค ค ล ใน ก ารป รับ ต ัว แ ล ะจัด ก า รกับ ปั ญ ห า ที ่ เ กิ ด ขึ น้ แ บ ่ง อ อ ก เป็ น 3
องค์ป ระกอบ คือ ความสามารถด้า นการจัด การ-ความเครีย ดของตนเอง ความสามารถ
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ด้า นการจัด การกับ ความขัด แย้ง ระหว่า งบุค คล และความสามารถด้า นการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสัง คมจากคนรอบข้าง
ผลการวิ จั ยความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต ในการใช้ พื้นที่
ไซเบอร์กั บ พฤติก รรมการรั งแกผ่ า นพื้นที่ไ ซเบอร์
จากการศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุ ด ้านสถานการณ์ ทางสังคม และการมี
ภูมิคุม้ กัน ทางจิต ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการใช้อิน เทอร์เ น็ต อย่า ง สร้า งสรรค์แ ละปลอดภัย
ของนัก เรีย นหญิ ง ระดับ มัธ ยมศึก ษาในโรงเรีย นที่ เ ข้า ร่ว มและไม่เ ข้า ร่ว มโครงการส่ง เสริม
การใช้อ ิน เทอร์เ น็ต อย่า งปลอดภัย (วัน วิส า สรีร ะศาสตร์, 2554) จ านวน 597 คน ชั ้น
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3-5 พบผลวิจ ัย ที่ สาคัญ ว่า นัก เรีย นที่ มี ภูมิคุม้ กัน ทางจิต สูง จะมี พ ฤติก รรม
การใช้อินเทอร์เ น็ต อย่างปลอดภัยมากกว่านักเรีย นที่ มี ลักษณะตรงกัน ข้าม
การวัด ภูม ิคุ ม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ ตัว อย่า งการวัด
ภูมิคุม้ กัน ทางจิต เป็ น แบบวัด ของวัน วิส า สรีร ะศาสตร์ (2554) ที่ ใ ช้อ งค์ป ระกอบภูมิคุม้ กัน
ตนทางจิต ของ ดุจ เดือ น พัน ธุม นาวิน และงามตา วนิน ทานนท์ (2551) จานวน 45 ข้อ แบบ
วัด มี ล ัก ษณะเป็ น มาตรประเมิน ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริง ที่ สุด ” ถึง “ไม่จ ริง เลย” การแปลผล
พิจ ารณาจากคะแนนของผู้ต อบ ผู้ที่ ไ ด้ค ะแนนสูง กว่า แสดงว่า มี ภูมิคุม้ กัน ทางจิต ในการใช้
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์สูง กว่าผู้ท่ี มี คะแนนต่ า กว่ า ค่าความเชื่ อมั่นแบบสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ าเท่ ากับ .87
สรุ ปการวัดภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พื น้ ที่ไ ซเบอร์ ผูว้ ิจ ัยปรับปรุ ง มาจาก
แบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวินและงามตา วนินทานนท์ (2551) โดยมาตรวัดมี ลักษณะเป็ น
มาตรประเมินค่า 6 ระดับ ได้แก่ 6 คือ “จริงที่สุด” จนถึง 1 คือ “ไม่จริงเลย” ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีภมู ิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์สงู กว่าผูท้ ่ีมีคะแนนต่ากว่า
4.4 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่น กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์
เพศ และระดับชัน้ มีการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ดังการศึกษาการหาปั จจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ พบว่า เพศหญิ งตก
เป็ นผูถ้ ูกรังแก สูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Mishna et al., 2012) แต่ในเพศชายพบว่ามี
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่สถานะของเป็ นผูร้ งั แก และผูถ้ กู รังแกบ่อยกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีความถี่
ในการเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า (Notar et al., 2013) และการศึกษา Kowalski & Limber (2013)
พบว่าระดับชัน้ การศึกษา และผลสัมฤทธิ์การเรียน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ Hinduja and Patchin (2013) พบว่านักเรียน เกรด 6 ถึง 12 มีความถี่
ของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์แตกต่างกัน โดยนักเรียนเกรด 8 พบว่ามีความถี่ในการรังแกใน
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พืน้ ที่ ไซเบอร์สูงสุด เมื่ อเปรียบเที ยบระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร มี ความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
5. กรอบแนวคิดและการพัฒนากรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด ในการวิจ ัย ศึก ษาปั จ จัย จิต สัง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แก
ผ่า นพื น้ ที ่ ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิ จัยอาศัยแนวการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด
พฤติก รรมของมนุษ ย์ต ามรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิส ัม พัน ธ์นิย ม Interactionism Model) ที่ ใ ช้ก ัน
อย่า งแพร่ห ลายจากอดีต ถึง ปั จ จุบ นั ของ แมคนัส สัน และเอนด์เลอร์ (ดวงเดือ น พัน ธุม นาวิน
2541 อ้า งถึง ใน Magnusson, 1977) เป็ น แนวทางเบื อ้ งต้น ในการประมวลเอกสาร และ
กาหนดตัวแปรเชิงเหตุในการอธิ บายและทานายพฤติกรรมการรัง แกกันผ่านพืน้ ที่ไ ซเบอร์ โดย
รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิส ัม พัน ธ์นิย ม กล่า วถึง สาเหตุส าคัญ ของพฤติก รรมใดๆ ของมนุษ ย์ไ ว้ 4
กลุ่ม สาเหตุ คือ 1) ปั จ จัย ด้า นจิต ของผู ก้ ระท า หมายถึง จิต ลัก ษณะค่อ นข้า งคงที่ ไ ม่อ ยู่
ภายใต้อิท ธิ พ ลของสถานการณ์ปั จ จุบ นั เป็ น จิต ลัก ษณะที่ ก่อ ตัวขึน้ ตัง้ แต่วัย เด็ก สะสมมาถึง
ปั จ จุบ นั จาก การปลูก ฝั ง อบรมในครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งตัวแปรกลุ่มนี ้ เช่น การควบคุมอารมณ์
และการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรีย น 2) ปั จ จัยด้า นสถานการณ์ หรือ สภาพแวดล้อ ม
ทางสัง คมที่ บุค คลกาลัง เผชิญ อยู่ในขณะนัน้ ซึ่งจะเอื อ้ อานวยหรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรม
ตัว อย่า งเช่น ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ก ับ ครอบครัว แบบอย่า งพฤติก รรม โดยหากบุค คลมี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ สถานการณ์ต ่า งๆตลอดเวลา บุค คลก็มีแ นวโน้ม ที่ จ ะกระทาพฤติก รรม
สอดคล้องตามทิศทางที่ ส ถานการณ์ผลักดัน 3) ปั จ จัยด้านจิตสถานการณ์หรือ ที่ เรียกว่า การ
ปฏิส ัม พัน ธ์แ บบกลไก Mechanical Interactionคือ ปั จ จัย ทางจิต ลัก ษณะเดิม อย่า งน้อ ย 1
ด้า น ร่วมกับปั จจัยทางสถานการณ์ อย่างน้อย 1 ด้า น ที ่ ส ่ง ผลต่อ พฤติก รรมหนึ ่ง ๆ และ จิต
ลัก ษ ณ ะตาม สถานการณ ์ หรือ เรีย กว่า ปฏิส ัม พ ัน ธ์ใ นตน ( Organismic Interaction)
หมายถึง ลัก ษณะทางจิต ที่ เ กิด จากการปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่า งจิต ลัก ษณะเดิม ของบุค คลกับ
สถานการณ์ปั จ จุบ นั ภายในตัว บุค คลนั น้ โดยจิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ม ัก หวั่ น ไหว
แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยง่าย หรืออยู่ภ ายใต้อิทธิ พ ลของสถานการณ์นนั้ ๆ เช่น การ
รับรู พ้ ฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ไซเบอร์ ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ ไซเบอร์
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั ศึกษาปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
สัญลักษณ์ตวั เลขในวงกลม มีความหมาย ดังนี ้
1. ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2. ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์ท่ีสมั พันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
3. ปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ท่ีสมั พันธ์กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซ
เบอร์
4. ปั จ จัย ด้า นจิ ต ลัก ษณะเดิ ม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ และปั จ จัย ด้า นจิ ต ลักษณะตามสถานการณ์ท่ีมีปฏิสมั พันธ์กนั กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
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6. สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และการรับรู ค้ วามสามารถของตน
ด้านการเรีย น ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว แบบอย่า ง
พฤติก รรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และปั จ จัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การ
รับ รู พ้ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ ภูม ิคุ ม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ไ ซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานคร ดังนี ้
1.1 การควบคุม อารมณ์มี ค วามสัม พัน ธ์ทางลบกับพฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่
ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
1.2 การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย นมีค วามสัม พัน ธ์ท างลบกับ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
1.3 สัม พันธภาพกับครอบครัวมี ความสัม พันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกผ่าน
พืน้ ที่ ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
1.4 แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
1.5 การรับ รู พ้ ฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
1.6 ภูมิคุม้ กันทางจิตในการใช้พื น้ ที่ ไ ซเบอร์มี ค วามสัม พันธ์ทางลบกับ พฤติกรรม
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
2. ปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ประกอบด้ว ย 2 ตัว แปร ได้แ ก่ การควบคุม อารมณ์
การรับรู ค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน ปั จ จัยด้านลักษณะสถานการณ์ ประกอบด้วย 2
ตัว แปร ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณ ะตามสถานการณ ์ ประกอบด้ว ย 2 ตัว แปร ได้แ ก่ การรับ รู ้
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ภูม ิคุ ม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที่ ไ ซเบอร์) สามารถ
ร่ว มกัน ทานายพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร ได้อ ย่า ง
น้อยร้อยละ 10
3. ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ ่น ได้แก่ เพศ และระดับชัน้ ที่แตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการรัง แกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ ง เทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจ ัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การศึก ษาความสัม พัน ธ์ (Correlational Study) เพื ่ อ ศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ปั จ จัย ทางจิต สัง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข อง
วัยรุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลในวัยรุ ่น ที่ กาลัง ศึก ษาในระดับ ชัน้ มั ธ ยมศึก ษาปี่ ที่ 1
ถึง มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ง ในบทนี ไ้ ด้กล่าวถึง การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง
การสร้างเครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจ ัย การหาคุณภาพเครื่องมื อ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดัง ต่อไปนี ้
กาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ วัยรุ ่น ซึ่งเป็ นนักเรียนมี ช่วงอายุระหว่าง 13-16 ปี ใน
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนวัยรุ ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ใน
โรงเรียนเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ขนาดเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการนาไปใช้วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคณ
ู ซึ่งอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างละจานวนตัว
แปร ควรจะเป็ น 20 ถึง 40 : 1 (Howell, 1994) การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ในเบือ้ งต้นจานวน
300 คน ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Hair; & et.al. 2010) ดังนี ้
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ภาพประกอบ 3 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ
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การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี ้ กาหนดขึน้ ตามนิยามของตัวแปร มีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประเมินรวมค่า (summated rating scale) โดยมีทงั้ เครื่องมือที่สร้างขึน้ ใหม่ ที่ได้ปรับปรุ งจาก
แบบวัดที่ใช้ในงานวิจยั อื่นๆ และเครื่องมือวัดที่นามาใช้ทงั้ ฉบับ เครื่องมือในงานวิจยั นีม้ ีจานวน 8 ตอน
คือ
1. แบบวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
2.. แบบวัดการควบคุมอารมณ์
3. แบบวัดความสามารถของตนด้านการเรียน
4. แบบวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว
5. แบบวัดแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
6. แบบวัดการรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
7. แบบวัดภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์
8. แบบสอบถามข้อมูลทางตัวแปรภูมิหลังด้านเพศ และระดับชัน้
1. แบบวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ (Cyberbullying behavior)
ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ การสร้างข้อคาถาม
เพื่ อ ใช้วัดตัวแปรพฤติก รรมการรัง แกกัน ผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Cyberbullying behavior) โดยการ
ประเมินความถี่พฤติกรรมของวัยรุน่ ที่กระทาการรังแกผูอ้ ่ืนผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ในบทบาทของผูร้ งั แก
ในระยะ 1 เดื อ นที่ ผ่านมา ซึ่ง แบบวัด ที่ ผู้วิจัยปรับ ปรุ ง มาจากแบบวัด ของ Garaigordobil and
Valderrey (2016) ก าหนดขึน้ ตามนิ ย ามของตัวแปรพฤติก รรมการรัง แกกัน ผ่ านพื ้น ที่ ไซเบอร์
ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับตัง้ แต่ “ไม่เคยทาเลย” ถึง “ทา
เป็ นประจา” แบบวัดนีม้ ีขอ้ คาถาม 23 ข้อ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
และผูท้ รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content validity) และภาษาที่ใช้
ให้ส อดคล้อ งกับ นิ ย ามของ(ตัวแปร) แล้วท าการปรับ ปรุ ง แก้ไขข้อ ค าถามตามค าแนะน าของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หลังจากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุน่ ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ มี ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบและ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้อด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือทัง้ ฉบับ ด้วยวิธีการหา
ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวม (Item-total correlation) การ
คัดเลื อกใช้เกณฑ์ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ คะแนนรวม (Item-total
correlation) มีค่าตัง้ แต่ .20 ได้ขอ้ คาถามที่ มีคุณ ภาพตามเกณฑ์จานวน 18 ข้อ มีค่า Item-total
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correlation อยู่ระหว่าง .211 ถึง .440 จากนัน้ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ .803 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เป็ น
ข้อความทางบวกทัง้ ฉบับ เป็ นคาตอบ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้
คะแนนตามลาดับดังนี ้ “ทาเป็ นประจา” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่
เคยทาเลย” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน โดยผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีพฤติกรรมการรังแก
กันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
2. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control)
ผูว้ ิจัยปรับปรุ งแบบวัดการควบคุม อารมณ์ มาจากบางส่วนของแบบสอบถาม
Emotional Regulation Index for Children and Adolescents (ERICA) ด้านการควบคุมอารมณ์
ในเด็ก และวัย รุ ่น Dameron (2015) เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ใช้วัด ตัวแปรการควบคุม อารมณ์ในวัย รุ ่น
ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” แบบวัดนี ม้ ี ขอ้ คาถาม 17 ข้อ โดยผู้วิจัยได้นาแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content validity) และภาษาที่ใช้ให้
สอดคล้อ งกับ นิ ยามของตัวแปรการควบคุม อารมณ์ แล้วทาการปรับ ปรุ งแก้ไขข้อค าถามตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณ วุฒิ หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ ่นที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมา
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ตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้อด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือทัง้ ฉบับ
ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กั บ คะแนนรวม (Item-total
correlation) การคัดเลือกใช้เกณฑ์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
(Item-total correlation) มีค่าตัง้ แต่ .20 ได้ขอ้ คาถามที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ จานวน 10 ข้อ มีค่า
Item-total correlation อยู่ระหว่าง .381 ถึง .626 จากนัน้ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด
ทั้ง ฉบับ โดยใช้สู ต รสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ทัง้ ฉบับเท่ากับ .837 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
ตัวอย่างแบบวัดการควบคุมอารมณ์

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดพฤติกรรมการรังแกกันผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เป็ น
ข้อความทัง้ ทางบวกและทางลบ เป็ นคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดย
ให้คะแนนตามลาดับดังนี ้ ถ้าเป็ นข้อความทางบวก “จริงที่สดุ ” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมา
ตามล าดับ จนถึ ง “ไม่จ ริง เลย” คะแนนเท่ ากับ 1 คะแนน ถ้า เป็ น ข้อความทางลบ “จริง ที่ สุด ”
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน ผูต้ อบ
ที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่า กว่า
3. การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน (Academic self-efficacy)
ผูว้ ิจัยปรับปรุ งแบบวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน (Academic
self-efficacy) จากแบบวัด ของ วิล าวัณ ย์ ดาราฉาย (2554) เป็ น ข้อ ค าถามเพื่ อ ใช้วัด การรับ รู ้
ความสามารถของตนด้านการเรียน ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “มั่นใจน้อยที่สดุ ” ถึง “มั่นใจมากที่สดุ ” แบบวัดนีม้ ีขอ้ คาถาม 15 ข้อ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัด
ดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผูท้ รงคุ ณวุฒิ อีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา
(Content validity) และภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตน
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ด้านการเรียน แล้วทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ หลังจากนัน้
นาไปทดลองใช้ (Try out) กับ วัยรุ ่นที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ที่ มี ลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้อ
ด้ว ยวิ ธี ก ารหาความสอดคล้อ งภายในของเครื่ อ งมื อ ทั้ง ฉบับ ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือกใช้เกณฑ์
ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พัน ธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) มี ค่า
ตั้ง แต่ .20 ได้ข้อ ค าถามที่ มี คุณ ภาพตามเกณฑ์จ านวน 8 ข้อ มี ค่า Item-total correlation อยู่
ระหว่า ง .548 ถึ ง .703 จากนั้น ค่า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัด ทั้ง ฉบับ โดยใช้สูต ร
สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วาม
เชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ .880 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
ตัวอย่างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน
เป็ นข้อความทางบวกทัง้ ฉบับ เป็ นคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ
โดยให้คะแนนตามลาดับดังนี ้ “มั่นใจมากที่สุด ” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามลาดับ
จนถึง “มั่นใจน้อยที่สดุ ” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน โดยผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการรับรู ้
ความสามารถของตนด้านการเรียนมากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
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4. สัมพันธภาพกับครอบครัว (Family relationship)
ผูว้ ิจยั ปรับปรุงแบบวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว มาจากแบบวัดของ สมิธ วุฒิ สวัสดิ์
(2552) เป็ นข้อคาถามเพื่อใช้วัดการแสดงออกถึงความผูกพันอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็ น
ความเอาใจใส่ ผูกพัน ห่วงใยการแสดงความรักใคร่ระหว่างกันและกัน การให้ความช่วยเหลื อ
เอื ้อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ซ่ึง กัน และกัน การมี กิ จ กรรมร่ว มกับ บุค คลในครอบครัว ซึ่ง อาจจะเป็ น พ่ อ แม่
ผูป้ กครอง ญาติผใู้ หญ่คนอื่น เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมการแก้ปัญหา
ในครอบครัว และการใช้เวลาว่างในการทากิ จ กรรมร่วมกัน การวัด สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว
ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับตัง้ แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” แบบวัดนี ม้ ี ขอ้ คาถาม 20 ข้อ โดยผู้วิจัยได้นาแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content validity) และภาษาที่ใช้ให้
สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรสัมพันธภาพกับครอบครัว แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตาม
คาแนะนาของผูท้ รงคุณ วุฒิ หลั งจากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ ่นที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมา
ตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้อด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือทัง้ ฉบับ
ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวม (Item-total
correlation) การคัดเลือกใช้เกณฑ์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
(Item-total correlation) มีค่าตัง้ แต่ .20 ได้ขอ้ คาถามที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์จานวน 10 ข้อ มีค่า
Item-total correlation อยูร่ ะหว่าง .582 ถึง .780 จากนัน้ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
วัดทัง้ ฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ .891 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
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ตัวอย่างแบบวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว เป็ นข้อความทางบวก
ทัง้ ฉบับ เป็ นคาตอบ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนตามลาดับ
ดังนี ้ “จริงที่สดุ ” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนเท่ากับ
1 คะแนน โดยผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีสัมพันธภาพกับครอบครัวที่ดีกว่าผูต้ อบที่ ได้
คะแนนต่ากว่า
5. แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ (Role model of
cyberbullying)
ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ การสร้างข้อ
คาถามเพื่อใช้วดั เป็ นการวัดระดับการรับรูแ้ บบอย่างของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์จาก
บุคคลรอบตัว ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน บุคคลที่มีช่ือเสียง หรือแบบอย่างจากสื่อต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมินค่ า
(Rating scale) 6 ระดับตัง้ แต่ ตัง้ แต่ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดนีม้ ีขอ้ คาถาม 15 ข้อ โดย
ผูว้ ิจัยได้นาแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผูท้ รงคุณ วุฒิ อีก 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงของเนื ้อ หา (Content validity) และภาษาที่ ใ ช้ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นิ ย ามของตัว แปร
แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนา
ของผู้ท รงคุณ วุฒิ หลัง จากนั้น น าไปทดลองใช้ (Try out) กับ วัย รุ ่น ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ในระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ที่ มี ลัก ษณะใกล้เคี ย งกับ กลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 100 คน แล้วน าข้อ มูล มา
ตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้อด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือทัง้ ฉบับ
ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กั บ คะแนนรวม (Item-total
correlation) การคัดเลือกใช้เกณฑ์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
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(Item-total correlation) มีค่าตัง้ แต่ .20 ได้ขอ้ คาถามที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์จานวน 10 ข้อ มีค่า
Item-total correlation อยูร่ ะหว่าง .244 ถึง .669 จากนัน้ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
วัดทัง้ ฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s coefficient) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ .823 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
ตัวอย่างแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดแบบอย่า งพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
เป็ นข้อความทางบวกทัง้ ฉบับ เป็ นคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ
โดยให้คะแนนตามลาดับดังนี ้ “จริงที่สดุ ” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่
จริง เลย” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผู้ท่ี ได้ค ะแนนสูงกว่าแสดงว่าได้รบั อิ ทธิ พ ลจากแบบอย่าง
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
6. การรับรู้การรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ (Perception of cyberbullying)
ผูว้ ิจยั ปรับปรุงแบบวัดการรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ การสร้างข้อคาถามเพื่อ
ใช้วดั (ตัวแปร) ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดับตัง้ แต่ “จริงที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริงเลย”แบบวัดนีม้ ีขอ้ คาถาม 20 ข้อ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
และผูท้ รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content validity) และภาษาที่ใช้
ให้สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรการรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขข้อ
คาถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ หลังจากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ ่นที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน แล้ว
นาข้อมูล มาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณ ภาพรายข้อด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายในของ
เครื่องมือทัง้ ฉบับ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
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(Item-total correlation) การคัดเลือกใช้เกณฑ์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) มีค่าตัง้ แต่ .20 ได้ขอ้ คาถามที่มีคุณภาพตามเกณฑ์จานวน
10 ข้อ มีคา่ Item-total correlation อยู่ระหว่าง .352 ถึง .669 จากนัน้ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบวั ด ทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach Alpha’s
coefficient) ได้คา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ .848 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข)
ตัวอย่างแบบวัดการรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดการรับรู พ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
เป็ นข้อความทางบวกทัง้ ฉบับ เป็ นคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ
โดยให้คะแนนตามลาดับดังนี ้ “จริงที่สดุ ” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่
จริง เลย” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน โดย ” ผู้ท่ี ได้ค ะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี ระดับ การรับ รู ว้ ่าตน
สามารถใช้สภาพพืน้ ที่ไซเบอร์ในการรังแกผูอ้ ่ืนได้สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
7. ภูมิคุ้มกันทางจิตในการใช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์ (Psychological immunity in
cyberspace)
ผูว้ ิจยั ปรับปรุงแบบวัดภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ การสร้างข้อคาถาม
เพื่ อใช้วัด (ตวแปร) ลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตรประเมิ นค่า (Rating scale) 6 ระดับตัง้ แต่
ตัง้ แต่ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดนีม้ ีขอ้ คาถาม 33 ข้อ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดดังกล่าวไป
ให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาและผู้ทรงคุณ วุ ฒิ อีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื อ้ หา (Content
validity) และภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์

76
แล้วทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ หลังจากนัน้ นาไปทดลองใช้
(Try out) กับวัยรุ ่นที่ กาลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ มี ลักษณะใกล้เคียงกับ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพรายด้วยวิธีการหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กั บ คะแนนรวม (Item-total correlation) การ
คัดเลือกใช้เกณฑ์ดงั นี ้ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ค่าตัง้ แต่
.20 ขึ น้ ไป มี ค่า Item-total correlation อยู่ระหว่า ง .204 ถึ ง .420 จากนั้น หาค่า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบวัด ทั้ ง ฉบั บ โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach
Alpha’s coefficient) ได้ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ทั้ง ฉบับ เท่ า กั บ .788 (รายละเอี ย ดดูใ น
ภาคผนวก ข)
ตัวอย่างแบบวัดภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดภูมิคุม้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ เป็ น
ข้อความทัง้ ทางบวกและทางลบ คาตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ
โดยให้คะแนนตามลาดับดังนี ้ ถ้าเป็ นข้อความทางบวก “จริงที่สุด” คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน และ
ลงมาตามลาดับจนถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และถ้าเป็ นข้อความทางลบจะให้
คะแนน ดัง นี ้ “ไม่จ ริงเลย” เท่ากับ 6 คะแนน และลงมาตามล าดับจนถึง “จริงที่ สุด” เท่ากับ 1
คะแนน โดยผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์สงู กว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนต่ากว่า
8. แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่น
ตัว แปรภู มิ ห ลัง ได้แ ก่ เพศ และระดับ ชั้น เป็ น แบบสอบถามชนิ ด เลื อ กตอบ
รายละเอียดตามภาคผนวก ก
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจ ัย ครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจ ัย ได้นาแบบวัด ที่ ส ร้า งขึน้ มาทาการหาคุณ ภาพของเครื่อ งมือ
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Content validity) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดที่สร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนาแก้ไข และนาแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจอย่างดีในเรื่องเนือ้ หาของสิ่งที่ตอ้ งการ
วัด ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัดว่ามีเนือ้ หาครบถ้วนตามนิยามปฏิบตั ิการหรือไม่ โดย
คัดเลือกข้อคาถามที่มีคา่ IOC ตัง้ แต่ .60 ขึน้ ไป แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะนา
แบบวัดทัง้ หมดไปทดลองใช้ (Try out)
2. การวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ผูว้ ิจยั นาแบบวัดแต่ละฉบับที่ได้หา
ความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีลกั ษณะเช่นเดียวหรือคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน จากนัน้ นาแบบวัดมาวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item-total correlation) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
ค่าตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป
3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) นาแบบวัดทุกฉบับไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha -coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เสนอขออนุญ าตการทาวิจ ัย ในมนุษ ย์ ต่อ คณะกรรมการจริย ธรรมส าหรับ
พิจารณาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. น าหนังสื อจากบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ถึ งผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ใช้เป็ นสถานที่เก็บข้อมูล เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจัย
3. ผูว้ ิจยั นาแบบวัดไปดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
และอาจารย์ในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 อธิ บ ายวัต ถุป ระสงค์ข องการวิ จัย และขอความร่ว มมื อ ในการเป็ น กลุ่ม
ตัว อย่าง พร้อ มทั้ง ยื น ยัน กับ นัก เรีย นว่า ข้อมูล ทั้ง หมดจะเป็ น ความลับ และไม่มี ผ ลกระทบต่อ
นักเรียนอย่างแน่นอน
3.2 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบวัดทุกฉบับ
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การวิเ คราะห์ข อ้ มูล ครัง้ นี ใ้ ช้ Multiple Regression Analysis ช่ว ยในการวิเ คราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1
3. การวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple regression analysis) ด้ ว ยวิ ธี Enter และ
Stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – way ANOVA) เพื่อทดสอบในสมมติฐาน
ข้อ 3
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ ไ ซเบอร์ข อง
วัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์ และปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์
กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ 2) เพื่อทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ โดยใช้
ปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ใ นกลุ่ม รวมและเมื่ อ จาแนกตาม เพศ และระดับ ชัน้ และ 3) เพื่ อ หาวัย รุ ่น กลุ่ม
เสี่ยงที่มีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ โดยมีปัจจัยด้านชีวสังคมและภูมิหลังเป็ นตัวแปรแบ่งกลุ่ม
ย่อย คือ เพศ ระดับชั้น ในบทนี จ้ ะได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ว น โดยใช้
ตารางประกอบคาบรรยาย ตามลาดับ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นจาแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ โดยหา
ค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ กับปั จจัย
ด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และ การรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน ปั จจัย
ด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว และ แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และ
ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และ
ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ในกลุม่ รวมและเมื่อจาแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ และระดับชัน้ โดยใช้ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม
ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และ การรับรู ค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน ปั จจัยด้านลักษณะ
สถานการณ์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว และ แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และปั จจัยด้าน
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กัน
ทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตาม
ตัวแปรภูมิ-หลัง ได้แก่ เพศ และ ระดับชัน้ เพื่อหาวัยรุน่ กลุม่ เสี่ยง
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ส่วนที่ 1 ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นที่ จาแนกตามตัวแปรภูมิหลังของวัยรุ ่น
ได้แก่ เพศ และระดับชัน้ โดยการหาค่าร้อยละ ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2 แสดงค่าร้อยละของวัยรุน่ ที่จาแนกตามเพศ ระดับชัน้
ตัวแปรแบ่งกลุม่ ย่อย
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับชัน้ การศึกษา
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

146
154

48.7
51.3

100
100
100
300

33.3
33.3
33.3
100

จากตาราง 2 พบว่างานวิจยั นีม้ ีกลุม่ ตัวอย่างจานวน 300 คน เป็ นวัยรุน่ เพศชายมีจานวน
146 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.7 ในขณะเดียวกันวัยรุน่ เพศหญิงมีจานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.3
โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ระดับ ชั้น คื อ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี จ านวน 100 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 33.3
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีจานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 100 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.3
ส่ว นที ่ 2 ผู ว้ ิจ ัย ทาการวิเ คราะห์ค ่า สัม ประสิท ธิ ์ ส หสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นจิต
ลัก ษณะเดิม ได้แ ก่ การควบคุม อารมณ์ และ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย น
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว และแบบอย่า งการรัง แก
ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และปั จ จัยด้า นจิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ได้แ ก่ การรับ รู พ้ ฤติก รรมการ
รัง แกผ่านพืน้ ที่ ไ ซเบอร์ และภูมิคุม้ กันทางจิตในการใช้พื น้ ที่ ไซเบอร์โดยใช้ส ถิ ติค่าสัม ประสิทธิ์
ส ห ส ัม พ ัน ธ ์ข อ ง เพ ีย ร ส์ ัน ( Pearson's product moment correlation coefficient) พ บ
ผลการวิจัยดัง ตาราง 3
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ใน
กลุม่ รวม
ตัวแปร
CB
Emo
Aca
Fam
Model
Per
Immu

𝐱̅
1.483
3.856
3.549
4.322
2.450
3.005
4.259

S.D.
.589
.719
.803
.896
.836
1.043
.605

Emo
Aca
-.252** -.037
.210*

Fam
-.035
.188*
.317**

Model
.298**
-.420**
.016
-.048

Per
.206**
-.330**
.066
.027
.440**

Immu
-.168*
.419**
.252**
.161*
-.315**
-.292**

n = 300, *p < .05; ** p < .01
x̅ = ค่าเฉลี่ย, S.D = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายเหตุ: CB หมายถึ ง พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื ้น ที่ ไซเบอร์, Emo หมายถึ ง การ
ควบคุมอารมณ์, Aca หมายถึง ความสามารถของตนด้านการเรียน, Fam หมายถึง สัมพันธภาพ
กับครอบครัว, Model หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์, Per หมายถึง การ
รับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์, Immu หมายถึง ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์
จากตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ระหว่ างตัวแปร พบว่ า ค่ า
สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั นธ์ ระหว่ างตั วแปรในกลุ่ ม รวมกั บ พฤติ กรรมการรังแกผ่ านพื ้นที่ ไซเบอร์มี
ความสัมพั นธ์ทั้งทางบวกและทางลบ โดยตัวแปร การควบคุมอารมณ์ มี ความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1.1 การรับรู ค้ วามสามารถของตนด้านการเรียนไม่พบความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.2 สัมพันธภาพกับครอบครัวไม่พบความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกผ่าน
พืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.3
แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1.4
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การรับรูพ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซ
เบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1.5
ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1.6
ส่วนที่ 3 ผูว้ ิจ ัยวิเ คราะห์ผลการทานายพฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ในกลุ่ม
รวม และเมื่ อ จ าแนกตามตัว แปรภูม ิห ลัง ได้แ ก่ เพศ และระดับ ชั น้ โดยใช้ปั จ จัย ด้า นจิต
ลัก ษณะเดิม ได้แ ก่ การควบคุม อารมณ์ และ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้า นการเรีย น
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว และ แบบอย่า งการรัง แก
ผ่า นพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ได้แ ก่ การรับ รู เ้ กี ่ ย วกับ
พฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และภูมิคุม้ กันทางจิตในการใช้พื ้ นที่ ไ ซเบอร์โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple-Regression) แบบ Enter ปรากฏผลดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงร้อยละการทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
จากภาพประกอบ 4 พบว่าปั จจัยด้านจิ ตลักษณะเดิม ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์
ปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้
ร้อยละ 11.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 เมื่อแยกแต่ละกลุ่ม
ตัวแปรพบว่า ปั จจัยด้านจิต จิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และ การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนด้านการเรียน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้รอ้ ยละ 6.4
ปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว และแบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์เรียน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้รอ้ ยละ 8.9
และปั จจัยด้านจิตสถานการณ์ ได้แก่ การรับรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ได้รอ้ ยละ 5.6
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ตาราง 4 ผลการทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในกลุม่ รวมและเมื่อจาแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ
และระดับชัน้

จากนัน้ ผูว้ ิจ ัย ได้ทาการวิเคราะห์ค วามสามารถในการทานายแบบ Stepwise เพื่ อ
หาตัว ท านายพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ โดยใช้ป ั จ จัย ด้า นจิต ปั จ จัย ด้า น
สถานการณ์ และปั จ จัย ด้า นจิต สถานการณ์ในกลุ่ม รวม และเมื่ อ จาแนกตามตัว แปรภูมิห ลัง
ได้แก่ เพศ และระดับชัน้ ปรากฏผลดังตาราง 3
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จากตาราง4 ผลการทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในกลุม่ รวมโดยโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบ Stepwise ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้านจิตลักษณะ ได้แก่ การควบคุม
อารมณ์ และการรับรู ้ความสามารถของตนด้านการเรี ยน ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แก่
สัมพันธภาพกับครอบครัว และแบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และปั จจัยด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ ได้แก่ การรับรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้
พืน้ ที่ไซเบอร์ ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรทัง้ หมดสามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้รอ้ ย
ละ 11.2 โดยตัวแปรที่ สามารถท านายพฤติ กรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์สูงสุด ได้แก่ แบบอย่าง
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (β=.233) ตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซ
เบอร์รองลงมา ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ (β= -.153) ตามลาดับ
ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้ ร้อยละ
6.4ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ (β= -.252) ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ สามารถทานายพฤติกรรมการ
รังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้รอ้ ยละ 8.9 ได้แก่ แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (β= .298)
ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้รอ้ ยละ 5.6 ได้แก่
การรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (β= .206) และ ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ (β= -.118)
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตามเพศ และระดับชัน้ ผล
การวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์เกือบทุกกลุ่มย่อย ได้
เป็ นอันดับแรก คือ แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ สามารถทานายได้ทงั้ ในกลุ่มเพศชาย
เพศหญิง และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ยกเว้นกลุม่ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1ตัวแปรที่สามารถทานาย
เป็ นอันดับแรก ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ สาหรับตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์เป็ นอันดับสองและอันดับสาม ได้แก่ แบบอย่างพฤติ กรรมการรังแกผ่านพื ้นที่ ไซเบอร์ และ
สัมพันธภาพครอบครัว ในกลุ่มเพศหญิง การควบคุมอารมณ์ เป็ นตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมการ
รังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์เป็ นอันดับสอง ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตัวแปรที่ สามารถท านาย
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ได้แก่ การรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เพียงตัวแปรเดียว
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ส่ว นที่ 4 ผลการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ เมื่ อ
จาแนกตามตัว แปรภูมิห ลัง ได้แ ก่ เพศ และ ระดับ ชัน้ เพื่ อ หาวัย รุ ่น กลุ่ม เสี่ ย ง พบว่า ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตาม
ตัว แปรภูม ิห ลัง ได้แ ก่ เพศ และ ระดับ ชัน้ พบว่า ไม่มีค วามแตกต่า งอย่า งมีน ัย สาคัญ เมื่ อ
พิจ ารณาค่า เฉลี่ ย พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์พ บว่า ในเพศชายสูง กว่า เพศหญิ ง
และค่า เฉลี่ ย พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ค่า เฉลี่ ย
พฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ไ ซเบอร์สูง ที่สุด
ตาราง 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ตามตัวแปร เพศ และระดับชัน้ การศึกษา ที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมในกลุม่ ย่อย เพื่อหาวัยรุน่
กลุม่ เสี่ยง
กลุม่
เพศ
ระดับชัน้ การศึกษา
เพศ x ระดับชัน้ การศึกษา
ความคลาดเคลื่อน
ผลรวม

SS
.085
.718
.751
102.460
763.759

df
1
2
2
294
300

MS
.085
.356
.376

F
.244
1.030
1.078

Sig
.622
.358
.342

หมายเหตุ
SS = ค่าผลบวกยกก าลัง สองของคะแนน, df = ชั้น ของความอิ ส ระ, MS = ค่าเฉลี่ ย
ผลบวกกาลังสองของคะแนน, F = ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณา, SE = ความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางในกลุ่มย่อยเพื่อหาวัยรุ ่นกลุ่มเสี่ยง
พบว่าไม่มีปฏิสมั พันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรเพศ และระดับชัน้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซ
เบอร์ และยังพบว่าในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
เมื่ อจาแนกตาม เพศ และระดับชัน้ ที่ แตกต่างกัน พบว่า พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ในการวิจ ัย เรื่อ งปั จ จัย ทางจิต สัง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ข องวัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร ผู ว้ ิจ ัย ได้ม ีก ารน าเสนอผลการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ตาม
สมมติฐานเป็ นหลัก ในบทสรุ ปและอภิปรายผลดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์
และการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน ปั จจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับ
ครอบครัว และ แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่
การรับรู ก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ กับพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุ ่นในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
ปั จจัยปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และการรับรู ค้ วามสามารถของตนด้านการ
เรียน ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว และ แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์ และปั จจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู ก้ ารรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ และ
ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ ในกลุม่ รวมและเมื่อจาแนกตาม เพศ และระดับชัน้
3. เพื ่ อ ห า วัย รุ ่น ก ลุ ่ม เสี ่ ย งที ่ ม ี พ ฤ ติก รรม ก ารรัง แ ก ผ่า น พื น้ ที ่ ไ ซ เบ อ ร ใ์ น
กรุ ง เทพมหานคร เมื่อจาแนกตามเพศ และระดับชัน้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ วัยรุน่ ซึ่งเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 3
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 โดยมีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ขนาดเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการนาไปใช้วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคณ
ู ซึ่งอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างละจานวนตัว
แปร เป็ น 20 ถึง 40 : 1 (Howell, 1994) โดยใช้การสุ่มแบบหยิบฉลากเพื่อเลือกโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
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เขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากจานวน 67 โรงเรียน เลื อกมา 1 โรงเรียน และใช้วิธี การสุ่ม
ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ใน
เบือ้ งต้นจานวน 300 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ มี 3 กลุม่ ได้แก่
1.1 กลุม่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วยตัวแปร
1.1.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
1.1.2 การรั บ รู ้ค วามสามารถของตนด้ า นการเรี ย น (Academic selfefficacy)
1.2 กลุม่ ปัจจัยด้านลักษณะสถานการณ์
1.2.1 สัมพันธภาพกับครอบครัว (Family relationship)
1.2.2 แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Role model of cyberbullying)
1.3 กลุม่ ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วยตัวแปร
1.3.1 การรับรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
(Perception of cyberbullying)
1.3.2 ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์
(Psychological-immunity in cyberspace)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ (Cyberbullying behavior)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ในงานวิจ ัย ประกอบด้ว ยแบบสอบถามที่ ทัง้ หมด 8 ตอน โดยตอนที่ 1)
แบบสอบถามข้อ มูล ภูม ิห ลัง ของวัย รุ ่น ตอนที่ 2) แบบวัด พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ ตอนที่ 3) แบบวัด การควบคุม อารมณ์ ตอนที่ 4) แบบวัดการรับ รู ค้ วามสามารถของตน
ด้า นการเรีย น ตอนที่ 5) แบบวัด วัด สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว ตอนที่ 6) แบบวัด แบบอย่า ง
พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ตอนที่ 7) แบบวัด การรับ รู ก้ ารรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
ตอนที ่ 8) แบบ สอบ ถามภูม ิคุ ม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ มีค ่า ความเชื ่ อ มั่ น
(Cronbach's Alpha) ตัง้ แต่ .763 - .890
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เสนอขออนุญ าตการท าวิจ ัย ในมนุษ ย์ต ่อ คณ ะกรรมการจริย ธรร มส าหรับ
พิจารณาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นาหนัง สือ จากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ถึง ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนที่ใช้เป็ นสถานที่ เก็บข้อมูล เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจัย
3. ผู ว้ ิจ ัย นาแบบวัด ไปดาเนิน การเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยตนเอง โดยขอความร่ว มมือ จ าก
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ในโรงเรียน โดยมีรายละเอี ยดดังนี ้
3.1 อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พร้อม
ทัง้ ยืนยันกับนักเรียนว่า ข้อมูลทัง้ หมดจะเป็ นความลับและไม่มีผลกระทบต่อนักเรียนอย่างแน่นอน
3.2 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบวัดทุกฉบับ
จากการที่ ผู ว้ ิจ ัย เก็บ แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัว อย่า งวัย รุ ่น ซึ่ง ศึก ษาในระดับ ชั น้
มัธ ยมศึก ษาปี ่ ที ่ 1 ถึง มัธ ยามศึก ษาปี ที ่ 3 ระดับ ชั น้ ละ 100 ชุด กลุ ่ม ตัว อย่า งวัย รุ ่น ได้
แบบสอบถามคืนมาทัง้ หมด 300 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข อ้ มูล ครัง้ นี ใ้ ช้ Multiple Regression Analysis ช่ว ยในการวิเ คราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1
3. การวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple regression analysis) ด้ ว ยวิ ธี Enter และ
Stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – way ANOVA) เพื่อทดสอบในสมมติฐาน
ข้อ 3
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สรุปผลการวิจัย
1. พบว่า การควบคุม อารมณ ์ และภูม ิคุ ม้ กัน ทางจิต ในการใช้พื น้ ที ่ ไ ซเบอร์มี
ความสัม พัน ธ์ท างลบกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ อย่า งมีน ัย สาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01และ.05 ส่วนแบบอย่างพฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และการรับรู ก้ ารรัง แก
ผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
2. พบว่าปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ปั จ จัย ด้า นจิต
ลัก ษณะตามสถานการณ์ สามารถร่ว มกัน ทานายพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ น
กลุ่ม รวมได้ร อ้ ยละ 11.2 ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว
และ แบบอย่า งการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ สามารถร่ว มกัน ทานายพฤติก รรมการรัง แกผ่า น
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้ร อ้ ยละ 8.9 ปั จจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ และ การรับ รู ้
ความสามารถของตนด้านการเรียน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ ไ ซเบอร์
ได้รอ้ ยละ 6.4 และปั จ จัยด้านจิต ลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู เ้ กี่ ยวกับพฤติก รรม
การรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ และภูมิคุม้ กันทางจิตในการใช้ พื น้ ที่ ไซเบอร์สามารถร่วมกัน ทานาย
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้ร อ้ ยละ 5.6 โดยผลการทานายพฤติกรรมการรัง แกผ่า น
พื น้ ที ่ ไ ซเบอร์ใ นกลุ่ม รวม และกลุ่ม ย่อ ย เมื่ อ จ าแนกตามตัว แปรภูม ิห ลัง ได้แ ก่ เพศ และ
ระดับ ชัน้ โดยใช้ปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ และปั จ จัย ด้า น
จิต ลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า ตัวแปรปั จ จัยด้านลักษณะสถานการณ์ที่สามารถทานาย
พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ในเกื อ บทุกตัว แปรภูมิห ลัง ได้แก่ แบบอย่างพฤติก รรม
การรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ส าหรับ ตัว แปรปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ได้แ ก่ การควบคุม
อารมณ์ สามารถทานายพฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ตวั แปรภูมิหลัง เฉพาะเพศหญิ ง
และระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ได้แ ก่ การควบคุม อารมณ์ และตัวแปรด้า นจิต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ สามารถทานายพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ต วั แปรภูม ิห ลัง เฉพาะ
ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 คือ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ ได้แ ก่ การรับรู ก้ ารรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ที่ ส ามารถทานายพฤติกรรมการรัง แก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
3. ในการเปรีย บเทีย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ เมื่ อจาแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ และ ระดับชัน้ เพื่ อหาวัยรุ ่นกลุ่ม เสี่ ยง พบว่า
ไม่มีค วามแตกต่างอย่างมี นยั สาคัญ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์

91
พบว่า ในเพศชายสูง กว่า เพศหญิ ง และค่า เฉลี่ ย พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ไ ซเบอร์สูง ที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การศึก ษาวิจ ัย ปั จ จัย จิต สัง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
ของวัยรุ ่นในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ปั จ จัยทางจิตสัง คม ได้แก่ ปั จ จัยด้านจิตลักษณะเดิม ปั จ จัย
ด้านลักษณะสถานการณ์ และปั จ จัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่ม แรกปั จ จัยด้านจิต
ลัก ษณะมี 2 ตัว แปร ได้แ ก่ การควบคุม อารมณ์ และ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนด้านการ
เรีย น กลุ่ม ที่ ส องปั จ จัย ด้า นลัก ษณะสถานการณ์ ได้แ ก่ สัม พัน ธภาพกับ ครอบครัว และ
แบบอย่างการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ และกลุ่ม ที่ สามปั จ จัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์
ได้แก่ การรับ รู เ้ กี่ ย วกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ และภูมิคุม้ กัน ทางจิต ในการใช้
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ส่วนตัว แปรตาม ได้แ ก่ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ โดยลัก ษณะทาง
ชี วสัง คม เป็ น ตัวแปรภูมิหลัง ของวัน รุ ่น คือเพศ และระดับ ชัน้ ซึ่ง ผูว้ ิจ ัย นาผลการวิจ ัยที่ พ บมา
อภิปราย ต่อไปนี ้
แบบอย่างการรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
ในการวิ จัย นี ้แ บบอย่ า งการรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไ ซเบอร์เป็ นตัว แปรอัน ดับ แรกที่
สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ทงั้ โดยรวม และเกือบทุกตัวแปรภูมิหลัง ได้ทงั้
เพศชายและหญิง และระดับชัน้ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทัง้ นี ้
เป็ นเพราะแบบอย่างจากครอบครัว แบบอย่างจากเพื่อน และแบบอย่างจากสื่อ เป็ นแบบอย่างที่มี
ความใกล้ชิดกับวัยรุ ่น ซึ่งสามารถการรับรูพ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์จากบุคคลรอบตัว
วัยรุน่ จึงได้รบั อิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ จากการศึกษาของ Bandura (2009)
ได้อธิบายว่า พฤติกรรมเลียนแบบมาจากความต้องการภายในแต่ละบุคคลรวมถึงปัจจัยภายนอกที่
ส่งเสริม เช่นครอบครัว เพื่อน และสื่อต่างๆ หากสื่อสามารถเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการ
ก็จะแสดงพฤติกรรมตามเนือ้ หาของสื่อนัน้ ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้ว่าแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่าน
พืน้ ที่ไซเบอร์สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่าวัยรุน่ ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี่ ท่ี 1 และ 2 เพราะวัยรุน่ จะถูกจูงใจด้วยสิ่งเร้าก่อนและ
การตอบสนองจะตามมาและยังเชื่ออีกว่าเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของพฤติก รรมที่ ไ ด้ร ับ การอบรมสั่งสอน
การสังเกตแบบอย่าง ทั้งในด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่ถือเป็ นอิทธิ พ ลภายนอกมากกว่า
ความรูส้ ึกภายในตัวบุคคล ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูใ้ ห้ความสนใจกับกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนอง (Powell et al., 2016) วัยรุ ่นจะเลียนแบบโดยเริ่มต้นจากบุคคลที่ใกล้ชิ ดที่สุด
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แล้วค่อยๆห่างออกจากตัวตามพัฒนาการสังคม โดย Shaffer and Kipp (2013) ช่วงอายุ 12-15 ปี
เป็ นช่วงวัย รุ ่นตอนต้น ที่ เ พิ่ง จะเริ่ม เปลี่ ย นแปลงเข้า สู่วัย รุ ่น จึง ยัง มี พ ฤติก รรมค่อ นไปทางเด็ก
การเปรียบเทียบตนเองกับผูอ้ ่ืนได้ชดั เจน และกาหนดบุคลิกของตนเองจากการเลีย นแบบบุคคลอื่น
ในสั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ก่ อ นหน้ า นี ้ท่ี ว่ า พบว่ า แบบอย่ า งจากผู้ ป กครองมี
ความสัมพันธ์กับการโจมตีและกลั่นแกล้งในวัยรุ ่นผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ความใกล้ชิดกับผูป้ กครองที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางออนไลน์ของวัยรุ ่น เป็ นแรงจูงใจให้วยั รุ ่นมีส่วนร่วมในการโจมตี
และกลั่นแกล้ง ผู้อ่ื นทางไซเบอร์อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .01 (Shapka & Law, 2013)
นอกจากแบบอย่างจากครอบครัวแล้ว บุคคลที่วยั รุ ่นใกล้ชิด คือ เพื่อน โดยแบบอย่างจากเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Hinduja &
Patchin (2013) พบข้อบ่งชี ต้ ่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ไซเบอร์ คือ การรับรู พ้ ฤติกรรมจาก
เพื่อนที่มีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 รวมถึงวัยรุน่
เชื่อว่าการลงโทษจากผูใ้ หญ่จะทาให้วยั รุน่ แสดงพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์นอ้ ยลง ทัง้ นี ้
การรับรู ค้ วามสามารถทางสังคมและแรงสนับสนุนจากเพื่อน มีผลต่อการตัดสินใจทางสังคมใน
บทบาทของการเป็ น ผู้รัง แก ผู้ถูก รัง แก และการเป็ น ทั้ง ผู้รัง แก/ผู้ถูก รัง แก ในพื ้น ที่ ไซเบอร์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษา García-Fernández, Félix, Alcaide, and Ortega-Ruiz (2018) พบว่า ผูร้ งั แก
มีแรงสนับสนุนจากเพื่อนในระดับสูง และมีเป้าหมายที่จะแสดงพฤติกรรมรังแกผูอ้ ่ืนในระดับสูง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สาหรับผูถ้ กู รังแก จะสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับจากเพื่อน
ในระดับต่า และผูท้ ่ีเป็ นทัง้ ผูร้ งั แก/ผู้ถกู รังแกจะสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับจากเพื่อนในระดับต่า
แต่เป้าหมายที่จะแสดงพฤติกรรมรังแกผูอ้ ่ืนในระดับสูง รวมทัง้ การรับรู แ้ บบอย่างจากสื่อในการ
รังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Lee and Wu (2018) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนและมีประสบการณ์
แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในสังคมออนไลน์ มีอิทธิผลต่อทัศนคติในการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์และการแสดงพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ดังนัน้ การรับรู แ้ ละเลียนแบบตามแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ ซึ่ง
ได้แก่ แบบอย่างจากครอบครัว แบบอย่างจากเพื่อน และแบบอย่างจากสื่อ จึงส่งผลต่อพฤติกรรม
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
การควบคุมอารมณ์
ในการวิจัยนี ้ การควบคุมอารมณ์เป็ นตัวแปรอันดับที่สอง ซึ่งเป็ นปั จจัยด้านจิต
ลักษณะเดิม ที่ ส ามารถทานายพฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ทัง้ โดยรวม และในตัวแปร
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ภูมิ หลัง ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และเพศหญิ ง ทั้งนีเ้ ป็ นเพราะความสามารถในการรับรู ้
อารมณ์ความรูส้ ึกของตนเองและผูอ้ ่ืน มีการตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกกาลเทศะ มี การ
ให้กาลังใจตนเองในการเผชิญอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ การรูจ้ กั ขจัดความเครียด และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ในพืน้ ที่ไซเบอร์ เป็ นปัจจัยด้านจิตที่เกี่ยวข้องของพฤติกรรม มีการศึกษาต่ออย่าง
ลึก ซึ ง้ และกว้า งขวางเกี ่ ย วกับ ลัก ษณ ะทางจิต ใจ เช่น บุค ลิก ภาพ แรงจูง ใจ ทัศ นคติ
สติปั ญ ญา จิตลักษณะ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นต้น บุคลิกภาพและจิตใจด้านอื่นๆ ของบุคคล
มีอิทธิพลสูงสุดต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ทัง้ นีก้ ารควบคุม
อารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพื ้นที่ไซเบอร์ เพราะวัยรุ ่น เป็ นช่วงวัยที่เริ่มมี
อิส ระทางด้านอารมณ์ ซึ่งเป็ น พฤติก รรมหนึ่งของการเป็ น ปั จ เจกบุคคลของวัยรุ ่น (Steinberg,
1990) ซึ่งตามพัฒ นาการกลุ่มวัยรุ ่นมีอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด เครียด
เสี ย ใจ วิ ต กกั ง วล หรื อ หวาดกลั ว สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ Hemphill et al. (2014) ได้
ทาการศึกษาปั จจัยทานายที่มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติกรรมการรัง แกและพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์ พบว่า ระดับ การควบคุม อารมณ์ส ามารถทานายพฤติก รรมการรัง แกและพฤติก รรม
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .001 ทั้ง นี จ้ ากผลงานวิจ ัย พบว่า
การควบคุม อารมณ์ส ามารถทานายในกลุ่ม เพศหญิ งได้ถึงร้อยละ 30.7 ทั้งนี เ้ ป็ นแพราะการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางกายที่ส่งผลให้วยั รุน่ หญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ
ในช่วงอายุประมาณ 8-13ปี และจะใช้เวลา 2-2 ปี ครึ่ง จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ในช่วงอายุ 11-13 ปี
โดยวัยรุน่ หญิงในช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเห็นว่าวัยรุน่ สาวจะมีรูป ร่างสูงใหญ่เป็ นสาวน้อย
แรกรุ ่น ในขณะที่วยั รุน่ เพศชายยังมีการเปลี่ยแปลงทางกายไม่ชดั เจน ส่งผลทาให้วยั รุน่ เพศหญิ ง
สับ สนและเป็ นกัง วลกับสภาพร่างกายเปลี่ ยนไป จึง อาจเป็ นผลต่อความรู ส้ ึก ในทางลบ และ
การควบคุมอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kowalski et al. (2014) พบว่าปรากฏการณ์
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซแบอร์ในวัยรุน่ เพศหญิง แสดงพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ในลักษณะของ
การกลั่นแกล้ง ใช้ความรุ นแรงจู่โจมทางด้านจิตใจ โดยการนินทาว่าร้าย และสันนิษฐานว่าเป็ น
เพราะวัยรุ ่นหญิ งมี อารมณ์หึงหวงเพศตรงข้าม และมี ความเครียดสูงกว่าวัยรุ ่ นเพศชาย ดังนั้น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของวัยรุน่ เพศหญิงจึงมีความสาคัญต่อการแสดงพฤติกรรม
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
จากผลวิจยั จะเห็นได้ว่าในกลุ่มรวม การควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็ นจิตลักษณะเดิม
หากไม่คงที่จะทาให้อยู่ภายใต้อิทธิพ ลของลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ แบบอย่ างการรังแกผ่าน
พืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บคุ คลกาลังเผชิญอยู่ในขณะนัน้ จะเอือ้ อานวยการเกิด
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พฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ ซึ่ง ครอบครัว เพื่ อน และสื่ อมี อิทธิ พ ลในการกระทาตาม
แบบอย่างของพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
สัมพันธภาพครอบครัว
ในการวิจัยนี ้ สัม พันธภาพครอบครัวเป็ นตัวแปรอันดับสาม ซึ่งเป็ นปั จจัยด้าน
ลัก ษณะสถานกาณ์ ท่ี ส ามารถท านายพฤติ ก รรมการรัง แกผ่ า นพื ้น ที่ ไ ซเบอร์ ในวัย รุ ่น ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทั้งนี ว้ ัยรุ ่นในช่วงนี ้ ยังมีความใกล้ชิดกับครอบครัว และยังพึ่งพา
ผูป้ กครองเป็ นบางส่วน แต่รูปแบบชีวิตประจาวันในยุคปั จจุบนั ที่เปลี่ยนไป ทาให้ผปู้ กครองมีเวลา
ใกล้ชิดเด็กน้อยลงแต่ใช้เวลาในอินเตอร์เน็ตร่วมกันมากขึน้ ซึ่งลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของ
วัยรุ ่นในปั จจุบนั มีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพราะให้ความสนใจกับ
บุคคลอื่นที่อยู่ในพืน้ ที่ไซเบอร์ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัว ความรักความผูกพันลด
น้อ ยลง (นุช รี รัต น์ข วัญ คา, 2550) วัย รุ ่น ที่ มี พ ัฒ นาการเกี่ ย วกับ เอกลัก ษณ์ที่ ส มบูร ณ์แ บบ
ส่วนใหญ่ มีคุณ ลักษณะความสัมพัน ธ์ภายในครอบครัวแบบอบอุ่น ผูป้ กครองไม่บีบบังคับวัยรุ ่น
มากเกิ น ไป และได้รับ การกระตุ้น ให้มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง นอกจากนี ห้ ากสัม พัน ธภาพกับ
ครอบครัวไม่ดี ทาให้เกิดปั ญ หาในการสร้างข้อผูกมัด และในที่สุดทาให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับ
เอกลั ก ษ ณ์ (ธิ ด ารั ต น์ แย้ ม นี ม 2558; Grotevant; & Cooper. 1986; Campbell; Adams; &
Dobson. 1984) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนันทนัช สงศิริ (2553) ผลจากศึกษาลักษณะส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บริบทของครอบครัวและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาและอาชี วศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าสัม พันธภาพในครอบครัว
ประสบการณ์การได้รบั ความรุนแรงในครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่
ไซเบอร์ในมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาของ Larrañaga,Yubero,Ovejero & Navarro
(2016) เกี่ยวกับปัจจัยสัมพันธภาพกับครอบครัวที่ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซ
เบอร์ในนักเรียนชาวสเปนเกรด 7-10 จานวน 813 คน พบว่านักเรียนผูต้ กเป็ นเหยื่อจากการรังแก
ผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ สัม พัน ธ์กับ ความรู ส้ ึกโดดเดี่ ยวในครอบครัว (r=.16) และมี สัม พัน ธภาพกับ
ครอบครัวในระดับน้อย (r=.18) เมื่อทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ ยวกับงานศึกษาถึงบทบาท
ของพ่ อ แม่ต่อ การป้อ งกัน พฤติก รรมการรัง แกผ่านพื ้น ที่ ไซเบอร์ของวัย รุ ่น (Elsaesser, Russell,
Ohannessian & Patton, 2017) ดัง นั้น สัม พัน ธภาพที่ อ บอุ่น ระหว่า งพ่อ แม่ที่ มี ต ่อ ลูก วัย รุ ่น
การติด ตามและควบคุม ของพ่อ แม่ใ นการใช้สื่ อ ออนไลน์ข องลูก สามารถป้อ งกัน พฤติก รรม
การรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ได้
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การรับรู้การรังแกผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
ในการวิจัยนี ้ การรับรู ก้ ารรังแกผ่านพื น้ ที่ไซเบอร์เป็ นตัวแปรอันดับสี่ ซึ่งเป็ นตัว
แปรด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ใน
วัยรุน่ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะวัยรุน่ ช่วงวัยนีจ้ ะมีอิสระมากขึน้ และสัมพันธภาพกับ
เพื่อนที่สง่ อิทธิพลต่อพฤติกรรม เนื่องจากวัยรุน่ จะเลือกเข้าหาเพื่อนของตนมากกว่าพ่อแม่ และทา
ตามกลุม่ เพื่อน เพื่อความต้องการการยอมรับ ความคาดหวังจากพวกกลุม่ เพื่อนร่วมวัย รวมทัง้ จาก
สภาพแวดล้อมในพื น้ ที่ ไซเบอร์มีลักษณะเฉพาะที่ ชัดเจน ทาให้การมี ปฏิสัมพันธ์กันในโลกของ
ความเป็ นจริงและโลกไซเบอร์ย่อมมีความแตกต่างกัน ความเป็ นนิรนามบนพืน้ ที่ไซเบอร์จึงทาให้
วัยรุน่ สามารถสร้างตัวตนที่หลอกลวงขึน้ มาเพื่อตบตาคนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้วยั รุน่ สามารถรุกราน
คนอื่นได้อย่างสาธารณะ การใช้ส่ือในกลุ่มวัยรุ ่นจึงมีแนวโน้มในการนาไปสู่ความรุ นแรงเพิ่มขึน้
เพราะทาให้วัยรุ ่นรู ส้ ึกไม่ตอ้ งระมัด ระวัง ในการกระทาที่ เ กิด ขึน้ ในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ลัก ษณะของ
พื น้ ที่ ไ ซเบอร์วยั รุน่ สามารถใช้เปิ ดเผยอะไรก็ได้ สามารถที่จะไปด่าทอต่อใครก็ได้โดยไม่ตอ้ งสนใจ
ว่าจะเกิดอะไรตามมา ซึ่งไม่เหมื อนกับในโลกของความเป็ นจริงที่ จะต้องระวังตัวในการกระทา
เหล่านี ้ เพราะมีกรอบของกฏกติกา หากทาผิดก็จะได้รบั การลงโทษ ซึ่งวัยรุน่ มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ในพืน้ ที่ไซเบอร์เป็ นระยะเวลานาน เช่น การแชทในห้องสนทนา การส่งอีเมล์ การพูดคุยกันผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้วยั รุ ่นมีความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่าน
พื ้น ที่ ไซเบอร์ได้ (Berson, Berson, & Ferron, 2002; Strom & Strom, 2005) ในบางครัง้ วัย รุ ่น
เห็นความขัดแย้งและการวิวาทของวัยรุ ่นในพืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งเป็ นประเด็นและทะเลาะวิวาทผ่าน
พื น้ ที่ ไซเบอร์ และจบลงด้วยการใช้ความรุ น แรงทางกายและความสัม พันธ์ปัญ หาพฤติกรรมที่
สาคัญตามความเข้มข้นของการใช้ชีวิตและการปะทะสังสรรค์ของวัยรุน่ ในพืน้ ที่ไซเบอร์ นอกจากนี ้
ความขัดแย้งและการวิวาทอาจเริ่มจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ นอกสื่อสังคม และเข้าไปขยายผลไปยัง
ความขัด แย้ง ภายนอกพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ การใช้ส ภาพพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ใ นการรัง แก เพราะสามารถ
การกระท าที่ เหยื่ อหรือบุคคลรอบข้างของเหยื่ อ ไม่ส ามารถรับรู ไ้ ด้ว่าใครเป็ นผู้กระทาเป็ น การ
กระทาบนพืน้ ที่ท่ีมีผรู้ บั ชมจานวนมากและแพร่กระจายไปทั่วโลก และสามารถดูเหตุการณ์นนั้ ซา้ ๆ
ได้ตลอดจนกว่าจะมีการลบข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) ศึกษา
เกี่ ยวกับการรับรู ข้ องเยาวชนต่อการรังแกในพื น้ ที่ ไซเบอร์ ในแง่ของนิยามความหมาย รู ปแบบ
สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับปั ญ หาการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ ได้กล่าวถึง บริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรูข้ องเยาวชนต่อการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ เยาวชนรับรูว้ า่ เกิดจาก
ความเป็ นนิรนามของพืน้ ที่ไซเบอร์และเป็ นผลที่ต่อเนื่องมาจากความรุนแรงที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่จริง
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ผลกระทบจากการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ก็จะส่งผลกระทบทัง้ ในระดับบุคคล และระดับปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม ซึ่งบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรูป้ ระกอบด้วย กลุ่มเพื่อน การเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ และประสบการณ์เกี่ ยวกับ ความรุ น แรงในอดีต ซึ่ง ประเด็น ที่ น่าเป็ น ห่วงก็ คือปั ญ หา
เกี่ ยวกับ การรังแกในพื น้ ที่ ไซเบอร์ถูกมองว่าเป็ น เรื่องปกติธ รรมดาในสายตาของเยาวชน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของฤทัยชนนี สิทธิ ชยั และ ธันยากร ตุดเกื อ้ (2560) พบว่าเยาวชนส่วน
ใหญ่รูจ้ กั และเข้าใจพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดับดีมาก ทัง้ การประสบกับตนเองและ
เห็นบุคคลอื่นปฏิบตั ิจนเป็ นเรื่องปกติ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การนินทาหรือด่าทอผูอ้ ่ืน
2) การหมิ่นประมาทผูอ้ ่ืน 3) การแอบอ้างชื่อผูอ้ ่ืนในด้านลบ 4) การนาความลับที่เป็ นข้อมูลส่วนตัว
หรือ ข้อมูล ของผู้อ่ื นไปเปิ ด เผย และ 5) การลบหรือบล็อกผู้อ่ื น บนโลกไซเบอร์ ดัง นั้น เมื่ อวัยรุ ่น
สาหรับวัยรุน่ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีงานศึกษาของ Hinduja & Patchin (2013) พบว่านักเรียน
เกรด 8 มีความถี่ในการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนเกรด 6-12 มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ เมื่อวัยรุ น่ เชื่อมั่นว่าสภาพพืน้ ที่ไซเบอร์
สามารถใช้รงั แกผูอ้ ่ืนได้ จึงส่งผลต่อความถี่ในการแสดงพฤติกรรม
เพศ
จากการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 การศึ ก ษาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ เพื่อหาวัยรุน่ กลุ่ม
เสี่ยง จากการสมมติฐานพบว่าเพศชายและเพศหญิ งมีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ไม่มี
ความแตกต่า งกัน แสดงว่า ความแตกต่า งทางสรีร ะร่า งกายของเพศชายและหญิ ง ไม่ ส่ ง ผล
พฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ ทั้งนี เ้ ป็ นเพราะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในยุคดิจิ ตอลไม่มี
ข้ อ จ ากั ด ทางเพ ศ จากการศึ ก ษาของ Notar et al. (2013) ได้ อ ธิ บ ายว่ า พื ้ น ที่ ไซเบอร์มี
ลักษณะเฉพาะทางจิตวิทยา ในความยืดหยุ่นของเอกลักษณ์ (Identity Flexibility) ไร้ขอ้ จากัดทาง
กายภาพ ต่างจากการรังแกแบบดัง้ เดิม ซึ่งผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Hinduja and
Patchin (2013) ที่พบว่าเพศไม่สมั พันธ์กับพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในสถานะผูร้ งั แก
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในเพศชายสูงกว่าเพศ
หญิ ง ได้อธิบายว่าเพศชายมีลกั ษณะการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์บ่อยกว่าเพศหญิ ง และมีความหลากหลาย
ของช่องทางการเข้าถึงพืน้ ที่ไซเบอร์
ระดับชั้น
จากการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 การศึ ก ษาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ -ไซเบอร์ เมื่อจาแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ ระดับชัน้ การศึกษา
เพื่อหาวัยรุน่ กลุ่มเสี่ยง จากการสมมติฐานพบว่าวัยรุน่ ที่ศกึ ษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ถึง
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มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ไม่มีความแตกต่างกัน ในพืน้ ที่ไซเบอร์ทกุ
คนมีสถานะที่เท่าเทียม ซึ่งไม่ตอ้ งคานึงถึงสถานะความแตกต่างของอายุ และระดับชัน้ การศึกษา
ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้องกับความรุ นแรงจึงสามารถเกิดขึน้ ได้กับทุกคน และวัยรุ ่น
ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น เป็ นวัย ที่ มี ค วามสนใจในการเปิ ดรับ สื่ อ ซึ่ง สอดคล้องกับ การศึกษา
Hinduja & Patchin (2013) พบว่านักเรียน เกรด 6 ถึง 12 มี ความถี่ ของพฤติกรรมการรังแกผ่าน
พืน้ ที่ไซเบอร์แตกต่างกัน โดยนักเรียนเกรด 6-8 พบว่ามีความถี่ในการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์สงู กว่า
นักเรียนเกรด 9-12 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุม่ ประชากร มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
สรุ ปการวิจ ัยนี ้ พบว่าปั จ จัยที่สัม พันธ์กับพฤติกรรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะของสถานการณ์ และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะ
ตามสถานการณ์ โดยสามารถร่วมกันทานายพฤติก รรมการรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้อ ย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นเพราะได้ให้ความสาคัญกับปั จ จัยทัง้ ภายในตัวบุคคลและ
ภายนอกตัวบุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ซึ่ง ปั จ จัย เชิง เหตุข อง
การเกิด พฤติก รรมนี ก้ าหนดโดยใช้แ นวการวิเ คราะห์ส าเหตุข องพฤติก รรมตามรู ป แบบ
ป ฏิส ัม พ ัน ธ์น ิย ม (Interactionism Model) (ด วงเดือ น พ ัน ธุม น าวิน . 2541 อ า้ งถึง ใน
Magnusson & Endler. 1977) มาเป็ นแนวทางเบือ้ งต้นในการกาหนดตัวแปรที่ ศึกษาซึ่ง จาก
การประมวลเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งพบว่า ปั จ จัย เชิง เหตุ สาคัญ ของพฤติก รรมการ
รัง แกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ นอกจากนี ย้ ัง ได้ศึกษาลักษณะทางชี วสัง คม ที่ สาคัญ บางประการของ
วัย รุ ่น ได้แ ก่ เพศ และระดับ ชั น้ เพื่ อ ใช้เ ป็ น ตัว แปร ในการวิเ คราะห์แ บ่ง กลุ่ม ย่อ ยในการ
เปรีย บเทีย บพฤติกรรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ของวัยรุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร ในกลุ่ม รวม
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะของสถานการณ์ ได้แ ก่ แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์
และปั จ จัย ด้า นจิต ลัก ษณะเดิม ได้แ ก่ การควบคุม อารมณ์ สามารถทานายพฤติก รรมการ
รัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้ แสดงให้เห็น ว่า เป็ น สาเหตุที่ ม าจากอิท ธิ พ ลร่ว มระหว่า งลัก ษ ณะ
ทางสถานการณ์กับ จิตลัก ษณะเดิม ซึ่ง เป็ นการปฏิสัม พันธ์แบบภายนอกระหว่างจิตลักษณะ
เดิม ที่ ติดตัวมากับสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญ อยู่ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่อ พฤติกรรม (Magnusson
& Endler, 1977) และปั จ จัยจิต ลักษณะตามสถานกาณ์ ได้แก่ การรับ รู ก้ ารรัง แกผ่านพื น้ ที่ ไ ซ
เบอร์ สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพื น้ ที่ ไซเบอร์ซึ่งเมื่อเราได้ทราบถึงปั จ จัยสาเหตุ
ของพฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ข องวัย รุ ่น ในกรุ ง เทพมหานคร จะได้นาผลวิจ ัย มา
ประยุกต์ใช้ต่อไป เพื่อสร้างเป็ นแนวทางป้องกันพฤติกรรมการรัง แกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจ ัย ทาให้ท ราบว่า แบบอย่า งพฤติก รรมการรัง แกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
การควบคุมอารมณ์ เป็ นตัวแปรสาคัญในการทานายมีพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุ ่น
ดังนัน้ ควรมีการวิจยั เชิงทดลองโดยสร้างหลักสูตรการเลือกรับสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้วยั รุ ่น
และครอบครัว มีพฤติกรรมการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์อย่างเหมาะสม และป้องกันพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซ
เบอร์รวมถึ งการส่งเสริมกิ จจกรรมให้วัยรุ ่นฝึ กทักษะการควบคุมอารมณ์ และจัดการอารมณ์อย่าง
เหมาะสม เพื่ อ ป้อ งกัน พฤติก รรมการรัง แกผ่า นพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ไ ด้ โดยเฉพาะในกลุ่ม เพศหญิ ง
และวัยรุน่ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
2. จากผลการวิจัยทาให้ทราบว่า ในกลุ่มวัยรุ ่น ในระดับชัน้ การศึกษามัธยมปี ท่ี 3 ทาให้
ทราบว่าการรับรูก้ ารรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์สามารถทานายพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ในกลุ่มนี ้
ได้ ดังนัน้ จึงควรมี การทาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก เพื่ อสร้างแบบฝึ กอบรมลักษณะทาง
สังคมและลัก ษณะทางจิต โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาเป็ น คู่มื อ การฝึ ก อบรมแก่วัย รุ ่น ให้มี
การรับรู ท้ ่ีถกู ต้องตามกฏหมายและบรรทัดฐานทางสังคมและมีความเหมาะสมแก่วยั รุน่ ต่อไป
3. จากผลการวิจยั ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ในกลุ่มผูร้ งั แก ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ แบบอย่างในการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ การรับรูก้ ารรังแกผ่าน
พืน้ ที่ไซเบอร์ และภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรทาการวิจยั ในกลุ่ม
เหยื่อ และผูส้ งั เกตการณ์ดว้ ย เพื่อค้นหาตัวแปรที่สมั พันธ์กบั สถานะที่แตกต่างในเหตุการณ์การรังแกผ่าน
พืน้ ที่ไซเบอร์
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าตัวแปรปั จจัยด้านจิต ปั จจัยด้านสถานการณ์ และปั จจัยด้าน
จิตสถานการณ์ต่างส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ ดังนัน้ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาข้อมูล
จากผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมทางจิตสังคมทีเหมาะสมในวัยรุน่ ที่มีการใช้พืน้ ที่ไซ
เบอร์ ได้แก่ นาเสนอข้อมูลด้วยบทความ เอกสาร หรือการรายงานผลการวิจยั ไปยังหน่วยงานที่ก่ี ยวข้อง
กับการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญของเด็กในการป้องกันวัยรุน่ มีพฤติกรรมการรังแก
ผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ โดยส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กรูจ้ กั การควบคุมอารมณ์ตนเอง และแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม เน้นให้ผปู้ กครองมีส่วนร่วมกับเด็ก รวมทัง้ ต้องร่วมกันป้องกันและสอดส่องตรวจตราเรื่อง
การรับสื่อต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีการสร้างภูมิคมุ้ กันในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ตอ่ ไป
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ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่น ของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย

125
ตาราง 6 ค่าอานาจจาแนก แบบวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์
ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
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
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ .789

ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 1-18

126
ตาราง 7 แบบวัดการควบคุมอารมณ์

ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
1.
.529
2.
.574
3.
.626
4.
.433
5.
.506
6.
.581
7.
.559
8.
.381
9.
.624
10
.489
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการควบคุมอารมณ์ .837

ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 8, 10
ข้อคาถามทางลบ ได้แก่ ข้อที่ 1-7, 9
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ตาราง 8 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน

ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
1.
.695
2.
.703
3.
.650
4.
.672
5.
.548
6.
.615
7.
.669
8.
.633
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการเรียน .880
หมายเหตุ ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 1-8

128
ตาราง 9 แบบวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว

ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
1.
.654
2.
.582
3.
.780
4.
.724
5.
.587
6.
.638
7.
.728
8.
.665
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดสัมพันธภาพกับครอบครัว .891
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 1-8

129
ตาราง 10 แบบวัดแบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์

ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
1.
.343
2.
.308
3.
.244
4.
.448
5.
.486
6.
.475
7.
.544
8.
.509
9.
.509
10.
.596
11.
.669
12.
.585
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด แบบอย่างพฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ .823
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 1-12

130
ตาราง 11 แบบวัดการรับรูพ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์

ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
1.
.615
2.
.574
3.
.646
4.
.579
5.
.669
6.
.594
7.
.288
8.
.546
9.
.352
10.
.593
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด การรับรูพ้ ฤติกรรมการรังแกผ่านพืน้ ที่ไซเบอร์ .848
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 1-10
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ตาราง 12 แบบวัดภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์

ข้อคาถามที่
ค่าอานาจจาแนก
1.
.362
2.
.428
3.
.456
4.
.396
5.
.327
6.
.434
7.
.483
8.
.495
9.
.386
10.
.392
11.
.542
12.
.453
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ภูมิคมุ้ กันทางจิตในการใช้พืน้ ที่ไซเบอร์ .788
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อที่ 10-12
ข้อคาถามทางลบ ได้แก่ ข้อที่ 1-9
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