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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ขม่ เหงรังแกบนโลกไซเบอร์
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
ในสถานศึกษาสังกัดส�าำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่ม 3 โรงเรียน ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า แบบสอบถามเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ แบบประเมินความภาคภูมิใจ
ในตนเอง แบบวัดความแข็งแกร่งและยืดหยุน่ ของชีวติ และแบบสอบถามความรูส้ กึ หลากหลายมิตเิ กีย่ วกับ
ความช่วยเหลือทางสังคม
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ จ�ำานวน 210 ราย มีภาวะซึมเศร้า
76 ราย (ร้อยละ 36.2) พบว่าปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�าำคัญ ได้แก่ เกรดเฉลีย่ สภาพแวดล้อม
โรงเรียน ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต และระดับความช่วยเหลือ
ทางสังคมทัง้ จากครอบครัว เพือ่ น และบุคคลพิเศษ โดยเกรดเฉลีย่ ต�ำา่ สัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ามากกว่าเกรด
เฉลีย่ สูง (p = 0.045) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนคะแนนต�าำ่ จะสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ามากขึน้ (spearman
r = -0.319) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำาสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าระดับความภาคภูมิใจใน
ตนเองสูง (p < 0.001) ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่ำาสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าระดับ
ความแข็งแกร่งและยืดหยุน่ สูง (p = 0.002) โดยกลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะดับความแข็งแกร่งและยืดหยุน่ ต�ำา่ ทุกคน
มีภาวะซึมเศร้า ระดับความช่วยเหลือทางสังคมต�าำ่ จะสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ามากกว่าระดับความช่วยเหลือ
ทางสังคมสูง (p < 0.001) และระดับความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัว เพื่อนและบุคคลพิเศษต�่าำจะสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้ามากขึ้น (p = < 0.001, < 0.001, 0.001 ตามล�าำดับ) หลังจากควบคุมตัวแปรที่สัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าแล้ว พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าำคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ระดับความภาคภูมใิ จในตนเอง และระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว โดยสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนต�่าำ (p = 0.02) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำา (p < 0.001) และระดับความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวต�่าำมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าำคัญ (p = 0.048)
สรุป ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ถกู ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง และระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว
ค�าำส�าำคัญ ภาวะซึมเศร้า วัยรุ่น การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
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ABSTRACT
Objective : To study factors associated with depression in adolescents with cyberbullying.
Methods : A cross-sectional descriptive study using a self-report questionnaire consisting of
demographic data, cyberbullying, Children’s depression inventory (CDI), Rosenberg
self- esteem scale-revised version (RSES-Revised), Connor-Davidson Resilience Scale (10-Item
CD-RISC), and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) was conducted
in 275 students in grade 8 and 9 from 3 schools in Bangkok, Thailand.
Result : From 275 participants, a sample of 210 students with cyberbullying have 76 depression
(36.2%). Significant factors associated with depression are GPA, school environment,
self-esteem, resilience, social supports (family, friend and significant others supports. The low
GPA is more related to depression than the high GPA (p = 0.045). The low school environment
scores are more related to depression (spearman r = -0.319). Low self-esteem is associated
with depression more than high self-esteem (p <0.001). Low level of resilience is associated
with depression more than high resilience (p = 0.002). All subjects with low level of resilience
have depression. Low social supports associated with depression more than high social
supports (p <0.001). Low family, friends and significant others supports are more associated
with depression (p = <0.001, <0.001, 0.001 respectively). After adjusting potential confounding
variables affect depression, three factors were significantly associated with depression in
adolescents with cyberbullying were unsafety school environment (p = 0.02), low self-esteem
(p < 0.001) and low family supports (p = 0.048)
Conclusion : Factors associated with depression in adolescents with cyberbullying are school
environment, self-esteem and family support.
Keywords : depression, adolescent, cyberbullying
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บทน�าำ

พฤติ ก รรมข่ ม เหงรั ง แกกั น คื อ พฤติ ก รรม
ไม่พึงประสงค์ที่กระท�ำาต่อผู้อื่นซ�้ำาๆ เจตนาให้ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บหรือเป็นทุกข์ โดยผูถ้ กู กระท�าำมีอาำ� นาจน้อยกว่า
แบ่งผู้ที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ถูกข่มเหงรังแก ผู้ข่มเหงรังแกผู้อื่น ผู้ที่ทั้งถูกข่มเหง
รังแกและรังแกผู้อื่น และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ โดยการ
ข่มเหงรังแกมีหลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา ร่างกายและ
ทางสังคม รูปแบบทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การใช้คาำ� พูดหยาบ
คายหรือล้อเลียน1พฤติกรรมข่มเหงรังแกเป็นปัญหา
ส�าำคัญที่พบได้บ่อยในเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออารมณ์
จิตใจ และปัญหาพฤติกรรมเป็นอย่างมาก
ในปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น
จึงท�าำให้เกิดการรังแกกันรูปแบบใหม่ขึ้น คือ การข่มเหง
รังแกบนโลกไซเบอร์ (cyberbullying) ซึ่งหมายถึง
การกลั่นแกล้ง รังแก หรือคุกคามโดยเจตนาผ่านสื่อ
ดิจทิ ลั หรือ สือ่ ออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์
และแท็บแล็ต ผู้ที่กลั่นแกล้งจะส่งข้อความหรือรูปภาพ
ผ่าน SMS, กล่องข้อความ และแอปพลิเคชัน่ หรือส่งผ่าน
ออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย, กระดานสนทนา หรือเกม
ออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเปิดดู มีส่วนร่วมหรือแบ่งปัน
เนือ้ หาได้ การกลัน่ แกล้งลักษณะนี้ มักกระท�าำซ�าำ้ ๆ ไปยัง
เหยื่ อ หรื อ ผู ้ ที่ ถู ก กลั่ น แกล้ ง โดยผู ้ รั ง แกจะเปิ ด เผย
หรือปิดบังตัวตนก็ได้ วิธกี าร คือ ส่งโพสต์ หรือแชร์ขอ้ มูล
ด้านลบ เป็นเท็จ หยาบคาย และท�าำร้ายจิตใจผู้อื่น
บางกรณี ก ารกลั่ น แกล้ ง บนโลกไซเบอร์ อ าจรวมถึ ง
การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยมีเจตนาเพื่อที่จะ
ท�าำให้เจ้าตัวอับอาย หรือท�าำลายชือ่ เสียง2 จากการ ศึกษา
ความชุกของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ในนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จ�าำนวน
3,667 ราย พบว่า กลุ่มที่ทั้งถูกข่มเหงรังแกและรังแก
ผู้อื่นพบมากถึงร้อยละ 35.3 กลุ่มที่ถูกข่มเหงรังแก
ร้อยละ 7.7 กลุ่มที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นร้อยละ 5.2 และผู้ที่

Kewalee
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เห็นเหตุการณ์ ร้อยละ 13 และรูปแบบการรังแกที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ การล้อเลี
เลียยนน ตัตั้ง้งฉายา,
ฉายา การเพิกเฉย
ไม่ใส่ใจ และการดูหมิ่นเหยียดหยาม ตามล�าำดับ3
จากการส�าำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 โดยส�ำานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ พบว่ า ประชากรในกรุ ง เทพมหานครใช้
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 49.2 ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 74.5
และใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 93.5 ซึ่งมีอัตราส่วนสูง
กว่าภาคอื่นๆ ในประเทศไทย ส่วนกลุ่มอายุที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 11-14 ปี ร้อยละ
90.9และกลุ่มอายุที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ
กลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 95.64 กล่าวได้ว่ากลุ่มวัยรุ่น
เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ก ารใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมามีการส�าำรวจความชุกของ
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ�าำนวน
1,200 ราย พบว่าร้อยละ 52.4 เคยมีประสบการณ์
ถูกข่มเหงรังแกทางออนไลน์ และร้อยละ 46.8 มีอายุ
อยู่ในช่วง 14-16 ปี5
การข่ ม เหงรั ง แกบนโลกไซเบอร์ มี ผ ลกระทบ
ต่อเด็ก ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาพฤติกรรม
เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล ความคิดฆ่าตัวตาย
ความภาคภูมิใจต่อตนเองลดลง ผลการเรียนลดลง
ไม่อยากไปโรงเรียน ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง การใช้
สารเสพติดและมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ทัง้ ยังส่งผลให้
มีอาการทางจิตในวัยผู้ใหญ่ได้ โดยผลกระทบที่พบ
มากที่ สุ ด คื อ ภาวะซึ ม เศร้ า นอกจากนี้ ยั ง พบ
ว่าการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ส่งผลให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าและมีความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า
มากกว่าการข่มเหงรังแกรูปแบบอื่นๆ ด้วย6,7,8,9
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ในเด็ ก
ที่ มี พ ฤติ ก รรมข่ ม เหงรั ง แกบนโลกไซเบอร์ มี ป ั จ จั ย
หลากหลายทัง้ ปัจจัยจากตัวบุคคล ครอบครัว เพือ่ น และ
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สังคม เช่น ความภาคภูมใิ จในตนเอง10,11 ความแข็งแกร่ง
และความยืดหยุ่น12,13 การได้รับความช่วยเหลือจาก
บุคคลรอบข้าง ความผูกพันในครอบครัวและเพื่อน14-16
และสถาพแวดล้อมในโรงเรียน17 เป็นต้น ซึ่งการศึกษา
ในส่วนนี้ยังไม่แพร่หลายนักทั้งในไทยและต่างประเทศ
จากการศึกษาที่ผ่านมาทั้งต่างประเทศและใน
ประเทศไทย มีการศึกษาความชุก รูปแบบการข่มเหง
รังแกบนโลกไซเบอร์ ปัจจัยทางจิตเวชที่มีความสัมพันธ์
กับการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ แต่ในประเทศไทยยัง
ไม่มีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เจาะจงกับภาวะ
ซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากการข่มเหงรังแกบนโลก
ไซเบอร์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงท�าำงานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มี
ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อน�าำไป
ขยายผลในการป้องกันผลกระทบจากพฤติกรรมข่มเหง
รังแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป

วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในสถานศึกษาสังกัดส�ำานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร
ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยค�ำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
ทั้งหมด 225 ราย โดยค�ำานวณจากสูตรของ Cochran
ดังนี้
p = สัดส่วนของกลุ่มผู้ที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลก
ไซเบอร์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = 0.3
Z= 1.96 (ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 98%)
d = สัดส่วนความคาดเคลื่อนยอมรับได้ = 0.06
α = 0.05
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ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งหลายขั้นตอน (multi- stage sampling) ดังนี้
1. คัดเลือกโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาสังกัดส�ำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร เป็ น 3 กลุ ่ ม คื อ
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง (1 -1,499 ราย)
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500-2,499 ราย) และ
กลุ ่ ม โรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษ (2,500 รายขึ้ น ไป)
โดยสุ่มกลุ่มละ 1 โรงเรียน
2. คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของแต่ ล ะโรงเรี ย น
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดย
ใช้วิธีการจับสลากห้องเรียนมา 2 ห้องเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นของมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
เนื่องด้วยจ�ำานวนนักเรียนต่อห้องเรียนในแต่ละ
โรงเรี ยนมี จ�ำานวนแตกต่ า งกั น จึ ง ท� ำาให้ จ�ำานวนกลุ ่ ม
ตัวอย่างมากขึ้นเพื่อให้สามารถสุ่มจ�ำานวนห้องเรียนได้
เท่ากันทุกโรงเรียน โดยได้แจกแบบสอบถามแก่นกั เรียน
ทัง้ หมด 430 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้แบบสอบถามกลับมา 374 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 86.98
เครื่องที่ใช้ในการศึกษา
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ได้ รั บ แบบสอบถามที่ อ าจารย์
แจกให้ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ปกครองเป็นผู้ยินยอม
ตอบข้อมูลหลังจากได้อ่านเอกสารชี้แจงด้วยตนเอง
แบบสอบถามทั้งหมดผู้เข้าร่วมวิจัยจะเป็นผู้กรอกด้วย
ตนเอง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน จ�ำานวน 89 ข้อ
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
ชั้นที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย (GPA) สถานภาพปัจจุบันของ
บิดามารดา บุคคลทีอ่ าศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
และเศรษฐานะของครอบครัว จ�ำานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ใช้แบบ
คัดกรอง children’s depression inventory ฉบับ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีปีทท่ี 65
ายน2563
2563
่ี 65 ฉบับบทีที่ ่ 2 เมษายน -- มิมิถถนุ นุ ายน

Factors Associated with
with Depression
Depression ininAdolescents
Adolescentswith
withCyberbullying
Cyberbullying

ภาษาไทย18 พัฒนาโดย ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ เป็น
แบบคัดกรอง เพื่อบอกความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อค�าำถามจ�าำนวน
27 ข้อ ลักษณะค�าำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
3 ระดับ โดยให้ผเู้ ลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยงานวิจยั
นี้ใช้จุดตัดทางระบาดวิทยาที่ 21 คะแนน มีค่าความไว
ร้อยละ 78.9 ค่าความเที่ยงตรงร้อยละ 100
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่องการกลั่นแกล้งบน
โลกไซเบอร์ (cyberbullying) ฉบับภาษาไทย3 พัฒนา
โดย Dr. Andre Sourander และรศ.นพ.ชาญวิทย์
พรนพดล เพื่อคัดกรองการมีประสบการณ์ข่มเหงรังแก
บนโลกไซเบอร์ โดยผู้วิจัยคัดเลือกค�ำาถามบางส่วนจาก
แบบสอบถามเรื่ อ ง การกลั่ น แกล้ ง บนโลกไซเบอร์
(cyberbullying) จ�ำานวน 16 ข้อ แบ่งเป็นข้อค�ำาถามกลุม่
ทีถ่ กู ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 8 ข้อ โดยหากผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั ตอบว่ามีการถูกข่มเหงรังแกรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
เพียง 1 ข้อ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกข่มเหงรังแกบนโลก
ไซเบอร์ และข้อค�ำาถามกลุ่มที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลก
ไซเบอร์ 8 ข้อ โดยหากตอบว่ามีการข่มเหงรังแกผู้อื่น
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียง 1 ข้อ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่
ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ ส่วนผู้เข้าร่วมวิจัย
ทีต่ อบว่ามี ทัง้ ข้อค�ำาถามในกลุม่ ทีถ่ กู ข่มเหงรังแกบนโลก
ไซเบอร์และกลุ่มข่มเหงรังแกผู้อื่น จะจัดอยู่กลุ่มที่เคย
ทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ ข้อค�ำาถาม
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5 ข้อ ได้แก่ รู้สึก
ปลอดภัยเมื่ออยู่ที่โรงเรียน รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน
เมื่ออยู่ที่โรงเรียน คุณครูเอาใจใส่ คุณครูพยายามหยุด
การกลัน่ แกล้ง และนักเรียนพยายามหยุดการกลัน่ แกล้ง
หากคะแนนสภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นมากถื อ ว่ า
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นดี ก ว่ า คะแนนน้ อ ย และ
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ค� าำ ถามบางส่ ว นโดยผู ้ วิ จั ย จั ด ท� าำ ขึ้ น เอง
เกี่ ย วกั บ ความต่ อ เนื่ อ งในการรั ง แกและระยะเวลา
ความช่วยเหลือ จ�ำานวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 23 ข้อ

Kewalee
KewaleeChaisuwannarak
Chaisuwannarak etet al.

ส่วนที่ 4 แบบประเมินความภาคภูมใิ จในตนเอง
ใช้แบบประเมิน Rosenberg self- esteem scalerevised version (RSES-Revised) ฉบับภาษาไทย23
พัฒนาโดย ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ เพือ่ วัดความภาค
ภูมิใจในตนเอง ประกอบด้วยข้อค�ำาถามจ�ำานวน 10 ข้อ
ลั ก ษณะค� ำา ตอบเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
4 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ให้คะแนน
0-3 คะแนน คะแนนรวม 0-30 คะแนน โดยคะแนนรวม
< 15 ประเมินว่ามีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำา มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84
ส่วนที่ 5 แบบวัดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น
ของชี วิ ต ใช้ แ บบสอบถาม Connor-Davidson
Resilience Scale (10-Item CD-RISC) ฉบับภาษาไทย24
พัฒนาโดย รศ. ดร. นพพร ว่องสิริมาศ เพื่อวัดความ
แข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต ประกอบด้วยข้อค�ำาถาม
จ�ำานวน 10 ข้อ ลักษณะค�ำาตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผเู้ ลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
ให้คะแนน 0-4 คะแนน คะแนนรวม 0-40 คะแนน โดย
คะแนนรวม ≤ 9 คะแนน ประเมินว่ามีความแข็งแกร่ง
และยืดหยุ่นของชีวิตต�่ำา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามความรูส้ ึกหลากหลายมิติ
เกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม ใช้แบบสอบถาม
PerceivedSocial
SocialSupport
Support
Multidimensional Scale ofofPerceived
25
25
นาโดย ศ.พญ.ณหทั
ศ.พญ.ณหทัยย
(MSPSS) ฉบับภาษาไทย พัพัฒฒนาโดย
วงศ์ปการันย์ และศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ เพื่อวัด
ความช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คม ประกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำาถาม
จ� ำา นวน 12 ข้ อ โดยแบ่ ง เป็ น ความช่ ว ยเหลื อ จาก
ครอบครัว ความช่วยเหลือจากเพ่
จากเพือื ่ น ความช่ววยเหลื
ยเหลืออจาก
จาก
บุ คคลพิ เ ศษ (บุ คคลที่ นอกเหนื อจากครอบครั ว และ
เพื่ อ่ น) ส่ ว นละ 4 ข้ อ ลั ก ษณะค� ำา ตอบเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ โดยให้ผเู้ ลือกตอบเพียง
1 ตัวเลือก ให้คะแนน 1-7 คะแนน คะแนนในส่วน
ความช่วยเหลือทางสังคม คิดโดยคะแนนรวม/12 และ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์
คะแนนในส่วนความช่วยเหลือจากครอบครัว ความช่วย
เหลือจากเพือ่ น ความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ คิดโดย
คะแนนรวมในแต่ละส่วน/4 โดยคะแนน 1-2.9 คะแนน
ประเมินว่าระดับความช่วยเหลือต�ำา่ คะแนน 3-5 คะแนน
ประเมินว่าระดับความช่วยเหลือปานกลาง คะแนน 5.17 คะแนน ประเมินว่าระดับความช่วยเหลือสูง โดยระดับ
ความช่วยเหลือจากสังคมมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.92
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.83 ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อนมีค่าความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.91 และระดับความช่วยเหลือจากบุคคล
พิเศษมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขรหัสวิจัย 320
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากจ�าำนวนข้อมูล
ทีไ่ ด้จริง แบบสอบถามส่วนทีม่ ขี อ้ มูลตกหล่นมาก จะไม่
ได้ ถู ก น� าำ มาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมส�าำเร็จรูป SPSS/PC ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เลือกเฉพาะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistic) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ น จ�าำนวน ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย (mean)
และStandard deviation (S.D.) วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า โดยใช้ Chi-square หรือ
Fisher’s exact test และ Spearman’s rho และ
วิเคราะห์พหุปัจจัยโดยใช้ Binary logistic regression

ผลการศึกษา

ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่นักเรียนทั้งหมด
430 ชุด ได้แบบสอบถามกลับมา 374 ชุด คิดเป็นร้อยละ
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86.98 และมีแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วน จ�าำนวน
275 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั
ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก
บนโลกไซเบอร์มีจ�าำนวน 210 ราย เป็นเพศชาย จ�าำนวน
91 ราย (ร้อยละ 44) เพศหญิง จ�าำนวน 119 ราย (ร้อยละ
56) มีอายุอยูใ่ นช่วง 12-17 ปี อายุเฉลีย่ 13.92 + 0.785 ปี
เกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01-4.00 มากที่สุด ส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.6 บิดามารดาสมรสและอยู่ด้วยกัน และ
ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ร่วมกับบิดาและมารดา ร้อยละ 55.2
โดยครอบครั ว มี เ ศรษฐานะพอเพี ย ง ร้ อ ยละ 73.8
(ตารางที่ 1)
ข้อมูลเกีย่ วกับการประสบการณ์ขม่ เหงรังแก
บนโลกไซเบอร์
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเคยมี
ประสบการณ์ ข ่ ม เหงรั ง แกบนโลกไซเบอร์ จ� าำ นวน
210 ราย (ร้อยละ 76.4) โดยแบ่งตามรูปแบบการรังแก
พบว่า กลุม่ ทีเ่ คยถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์มจี าำ� นวน
39 ราย (ร้อยละ 18.6) ซึ่งรูปแบบการถูกรังแกที่พบมาก
ได้แก่ ถูกล้อเลียนชือ่ ตัง้ ฉายา ถูกเพิกเฉย ไม่สนใจ และ
ถูกไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม ตามล�ำาดับ
กลุม่ ทีเ่ คยเป็นผูข้ ม่ เหงรังแกผูอ้ นื่ บนโลกไซเบอร์ จ�าำนวน
19 ราย (ร้อยละ 9.0) ซึ่งรูปแบบการรังแกที่พบมาก
ได้แก่ ล้อเลียนชื่อ ตั้งฉายา เพิกเฉย ไม่สนใจ และ
น� าำ รู ป ภาพไปตั ด ต่ อ ให้ ดู ต ลก/วาบหวิ ว /น่ า อาย
ตามล�าำดับ และกลุม่ ทีเ่ คยทัง้ ถูกรังแกและรังแกผูอ้ นื่ บน
โลกไซเบอร์ จ�าำนวน 152 ราย (ร้อยละ 72.4) ในกลุ่มที่
ถู ก ข่ ม เหงรั ง แกบนโลกไซเบอร์ ยั ง คงถู ก รั ง แกอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง จ�าำนวน 16 ราย (ร้อยละ 8.4) โดยส่วนมากไม่ได้
รับการช่วยเหลือใดๆ จ�าำนวน 93 ราย (ร้อยละ 61.6)
ได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 สัปดาห์ จ�าำนวน 53 ราย
(ร้อยละ 35.1) ได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 เดือน
จ�าำนวน 4 ราย (ร้อยละ 2.6) และได้รับการช่วยเหลือ
ภายใน 1 ปี จ�าำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.7) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ข้อมูลทั่วไป
จ�าำนวน (ร้อยละ)
ชาย
91 (43.3)
หญิง
119 (56)
Mean + S.D. 13.92 + 0.785
อายุเฉลี่ย
ม. 2
109 (51.9)
ระดับชั้น
ม. 3
101 (48.1)
เกรดเฉลี่ย
0-1.00
4 (1.9)
1.01-2.00
21 (10.1)
2.01-3.00
63 (30.4)
3.01-4.00
119 (57.5)
สถานภาพบิดามารดา
สมรส อยู่ด้วยกัน
121 (57.6)
26 (12.4)
สมรส แยกกันอยู่
หย่าร้าง
51 (24.3)
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
11 (5.2)
ผู้ปกครองอาศัยในบ้านเดียวกัน
บิดาและมารดา
116 (55.2)
ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา
94 (44.8)
เศรษฐานะ
ขาดแคลน
7 (3.3)
เพียงพอ
155 (73.8)
เพียงพอและมีเหลือเก็บ
48 (22.9)
หมายเหตุ ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา หมายถึง อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา หรือ อาศัยอยู่กับญาติอื่นๆ หรือ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่คนในครอบครัว
เพศ

ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก
บนโลกไซเบอร์พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
มีคะแนนอยู่ในช่วง 2-15 คะแนน เฉลี่ย 8.58 ± 2.84
คะแนน โดยคะแนนมากจะมีสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนดี ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรู้สึกปลอดภัยบางครั้ง
จ�ำานวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) รูส้ กึ มีความสุขสนุกสนาน
บ่อยๆ จ�ำานวน 85 ราย (ร้อยละ 40.5) คุณครูเอาใจใส่
บางครั้ง จ�ำานวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) คุณครูพยายาม
หยุดการกลัน่ แกล้งบ่อยๆ จ�ำานวน 78 ราย (ร้อยละ 37.1)
และนั ก เรี ย นพยายามหยุ ด การกลั่ น แกล้ ง บางครั้ ง
จ�ำานวน 79 ราย (ร้อยละ 37.6) (ตารางที่ 2)

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
จากการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย Children’s
depression inventory ฉบับภาษาไทย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
จ�ำานวน 210 ราย มีภาวะซึมเศร้า 76 ราย คิดเป็นร้อยละ
36.2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในกลุ่มที่
ทั้งข่มเหงรังแกผู้อื่นและถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
มากทีส่ ดุ จ�าำนวน 59 ราย (ร้อยละ 77.6) กลุม่ ทีถ่ กู ข่มเหง
รังแกบนโลกไซเบอร์ 10 ราย (ร้อยละ 13.2) และกลุ่มที่
ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ 7 ราย (ร้อยละ 9.2)
(ตารางที่ 2)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความภาคภู มิ ใ จใน
ตนเอง ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต
และระดับความช่วยเหลือทางสังคม
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์ขม่ เหงรังแก
บนโลกไซเบอร์ มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำา
จ�ำานวน 43 ราย (ร้อยละ 20.5) ระดับความภาคภูมใิ จใน
ตนเองสูง จ�าำนวน 167 ราย(ร้อยละ 79.5) ความแข็งแกร่ง
และยืดหยุ่นในชีวิตต�่าำ จ�าำนวน 6 ราย (ร้อยละ 2.9)
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ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในชีวิตสูง จ�าำนวน 202 ราย
(ร้ อ ยละ 97.1) ระดั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมต�่ าำ
จ�าำนวน 9 ราย (ร้อยละ 4.5) ระดับความช่วยเหลือทาง
สังคมปานกลาง จ�าำนวน 77 คนราย (ร้อยละ 38.1) และ
ระดับความช่วยเหลือทางสังคมสูง จ�ำานวน116 ราย
(ร้ อยละ 57.4) โดยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บความช่ ว ยเหลื อ
จากทั้งครอบครัว เพื่อน และบุคคลพิเศษในระดับสูง
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยต่างๆ
ปัจจัย
ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ (n=210)
ถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์
ทั้งถูกข่มเหงรังแกและรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์
ความต่อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)
ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือ (n=191)
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1 ปี
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (n=210)
มีภาวะซึมเศร้า (n=210)
ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง (n=210)
ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในชีวิต (n=210)
ระดับความช่วยเหลือทางสังคม (n=210)
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว (n=210)
ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน (n=210)
ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210)
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จ�ำานวน (ร้อยละ)
39 (18.6)
19 (9.0)
152 (72.4)
16 (8.4)
174 (91.6)

ต�่ำา
สูง

93 (61.6)
53 (35.1)
4 (2.6)
1 (0.7)
8.58 + 2.84
76 (36.2)
43 (20.5)
167 (79.5)

ต�่ำา
สูง
ต�่ำา
ปานกลาง
สูง
ต�่ำา
ปานกลาง
สูง
ต�่ำา
ปานกลาง
สูง
ต�่ำา
ปานกลาง
สูง

6 (2.9)
202 (97.1)
9 (4.5)
77 (38.1)
116 (57.4)
22 (10.5)
71 (33.8)
117 (55.7)
16 (7.6)
83 (39.5)
111 (52.9)
20 (9.6)
79 (37.8)
110 (52.6)

Mean + S.D.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน
กลุ่มที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
พบว่าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก
บนโลกไซเบอร์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี
นัยส�าำคัญ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย สภาพแวดล้อมโรงเรียน
ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง ระดับความแข็งแกร่ง
และยืดหยุน่ ของชีวติ และระดับความช่วยเหลือทางสังคม
ทั้งจากครอบครัว เพื่อน และบุคคลพิเศษ โดยเกรดเฉลี่ย
ต�่ าำ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า มากกว่ า เกรดเฉลี่ ย สู ง
(p = 0.045) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนคะแนนต�่าำ
จะสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ามากขึน้ (spearman r = -0.319)

Kewalee
KewaleeChaisuwannarak
Chaisuwannarak etet al.

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำาสัมพันธ์กับภาวะซึม
เศร้ามากกว่าระดับความภาคภูมิใจในตนเองสูง (p <
0.001) ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่ำาสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้ามากกว่าระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุน่ สูง
(p = 0.002) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความแข็งแกร่ง
และยืดหยุ่นต�่าำทุกรายมีภาวะซึมเศร้า ระดับความช่วย
เหลือทางสังคมต�่าำจะสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่า
ระดับความช่วยเหลือทางสังคมสูง (p < 0.001) และระดับ
ความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัว เพื่อนและบุคคลพิเศษ
ต�่าำจะสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากขึ้น (p = < 0.001,
< 0.001, 0.001 ตามล�าำดับ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ปัจจัย
ความต่
อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)
เพศ
(n=210)
ถู
ก
ข่
ม
ชาย เหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ไงด้ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
หญิ
ระยะเวลาที
่ได้รับความช่วยเหลือ (n=191)
ระดับชั้น (n=210)
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ
ม.2
ภายใน 1 สัปดาห์
ม.3
ภายใน
1 เดือน
เกรด
(n=210)
ภายใน
0 - 1.00 1 ปี
ระดั
บความภาคภู
1.01
- 2.00 มิใจในตนเอง (n=210)
ต�่ำ - 3.00
2.01
สูง - 4.00
3.01
สถานภาพบิ
ดามารดา
(n=210) ดหยุ่น (n=210)
ระดับความแข็
งแกร่งและความยื
สมรส
อยู
ด
่
ว
้
ยกั
น
ต�่ำ
สมรส
สูง แยกกันอยู่
หย่
ร้าง วยเหลือทางสังคม (n=210)
ระดับาความช่
บิต�ด่ำาหรือมารดาเสียชีวิต
ความต่
อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)
ปานกลาง
ถูสูกงข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ไบด้ความช่
ถูกข่มเหงรั
งแกอย่
างต่อเนื่อง ว (n=210)
ระดั
วยเหลื
อจากครอบครั
ระยะเวลาที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
ความช่
วยเหลือ (n=191)
ต�่ำ
ไม่ปานกลาง
ได้รับความช่วยเหลือใดๆ
ภายใน
สูง 1 สัปดาห์
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1 ปี

กลุ่มที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
มีภาวะซึมเศร้า ไม่มีภาวะซึมเศร้า
p - value
จ�ำานวน (ร้อยละ) จ�ำานวน (ร้อยละ)
(50.0)
308(33.0)
4661(38.7)
(35.1)

618 (67.0)
(50.0)
73
113(61.3)
(64.9)

0.469
0.280

(41.9)
4139(37.6)
16
(30.2)
35 (34.7)
1 (25.0)
(100)
3 1(75.0)
12 (57.1)
23 (36.5)
(79.1)
3734(31.1)
42 (25.1)
36 (29.8)
(100)
11 6(42.3)
(34.2)
2469(47.1)
5 (45.5)
5 (55.6)
41 (53.2)
8 (50.0)
25 (21.6)
61 (35.1)

54 (62.4)
(58.1)
68
37
(69.8)
66 (65.3)
3 (75.0)
0 (0)
1 (25.0)
9 (42.9)
40 (63.5)
829 (20.9)
(68.9)
125 (74.9)
85(70.2)
(0)
150(57.7)
133
(65.8)
27 (52.9)
6 (54.5)
4 (44.4)
36
(46.8)
8 (50.0)
91
113(78.4)
(64.9)

0.248
0.669

16 (72.7)
39 (41.9)
36 (50.7)
16 (30.2)
24 (20.5)
1 (25.0)
1 (100)

6 (27.3)
54
(58.1)
35
37 (49.3)
(69.8)
93
(79.5)
3 (75.0)
0 (0)
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0.045
< 0.001
0.002
0.149
< 0.001
0.280
< 0.001
0.248

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์

เกวลี
เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ (ต่อ)
ปัจจัย
ระดับบความภาคภู
ความช่วยเหลื
อจากเพื่อน(n=210)
(n=210)
ระดั
มิใจในตนเอง
ต�ต�่า่ำ
สูปานกลาง
ง
ระดัสูบงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น (n=210)
ระดั
ต�่าบความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210)
สูต�ง่ำ
ระดัปานกลาง
บความช่วยเหลือทางสังคม (n=210)
ต�สู่าง
ปานกลาง
เพศ
(n=210)
สูชาย
ง
ระดัหญิ
บความช่
ง วยเหลือจากครอบครัว (n=210)
ต�
า
่
ระดับชั้น (n=210)
ปานกลาง
ม.2
สูม.3
ง
ระดั
บความช่
วยเหลือจากเพื่อน (n=210)
เกรด
(n=210)
ต�0่า- 1.00
ปานกลาง
1.01 - 2.00
สู2.01
ง - 3.00
ระดั3.01
บความช่
- 4.00วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210)
ต�
า
่
สถานภาพบิดามารดา (n=210)
ปานกลาง
สมรส อยู่ด้วยกัน
สูสมรส
ง แยกกันอยู่
หย่าร้าง
บิดาหรื
อมารดาเสี
ิต
การวิ
เคราะห์ยชีถวดถอยโลจิ
สติค (Binary logistic

regression analysis) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ีความ
เคราะห์มถเศร้
ดถอยโลจิ
logistic
สัมพันธ์การวิ
กับภาวะซึ
าในวัยรุสน่ ติทีคม่ (Binary
ีประสบการณ์
analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ
ข่regression
มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
สัมพันหลั
ธ์กงบั จากควบคุ
ภาวะซึมเศร้
ยรุน่ ่ สทีั มม่ พัปี นระสบการณ์
ม ตัาในวั
ว แปรที
ธ์ กั บ ภาวะ
เหงรั
งแกบนโลกไซเบอร์
ซึข่มมเศร้
าแล้
ว พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
หลั
ง
ม ตั ว แปรที่ สอมภายในโรงเรี
ั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
อย่างมีนัยส�าจากควบคุ
คัญ ได้แก่ สภาพแวดล้
ยน
ซึระดั
มเศร้
า
แล้
ว
พบว่
า
ปั
จ
จั
ย
ที
่
ส
ั
ม
พั
น
ธ์
ก
ั
บ
ภาวะซึ
ม
เศร้
บความภาคภูมิใจในตนเอง และระดับความช่วยเหลือา
อย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง และระดับความช่วยเหลือ

200
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กลุ่มที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
มีภาวะซึมเศร้า ไม่มีภาวะซึมเศร้า
p - value
จ�ำานวน (ร้อยละ) จ�ำานวน (ร้อยละ)
< 0.001
(75.0)
(25.0)
3412(79.1)
< 0.001
94 (20.9)
38
(45.8)
45
42 (25.1)
125 (54.2)
(74.9)
26 (23.4)
85 (76.7)
0.001
0.002
6 (100)
0 (0)
(55.0)
9 (45.0)
6911(34.2)
133
(65.8)
37 (46.8)
42 (53.2)
527(55.6)
< 0.001
4 (44.4)
(24.5)
83
(75.5)
4130(53.2)
36 (67.0)
(46.8)
(33.0)
61
0.469
2546(21.6)
91 (61.3)
(78.4)
(38.7)
73
1641(72.7)
(37.6)
3635(50.7)
(34.7)
24 (20.5)

6 (27.3)
68
(62.4)
35
(49.3)
66 (65.3)
93 (79.5)

< 0.001
0.669

3 (75.0)
12 (75.0)
12 (57.1)
38 (45.8)
(36.5)
2623(23.4)
37 (31.1)

1 (25.0)
4 (25.0)
9 (42.9)
45 (54.2)
40 (76.7)
(63.5)
85
82 (68.9)

0.045
< 0.001

1136(55.0)
(29.8)
37 (46.8)
(42.3)
2711(24.5)
24 (47.1)
5 (45.5)

985(70.2)
(45.0)
42
(53.2)
15
83 (57.7)
(75.5)
27 (52.9)
6 (54.5)

0.001
0.149

จากครอบครัว โดยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต่า�
(p = 0.02, OR = 0.843, 95%CI = 0.727-0.979) ระดับ
จากครอบครัว โดยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต�่ำ
ความภาคภูมใิ จในตนเองต�า่ (p < 0.001, OR = 5.995,
(p = 0.02, OR = 0.843, 95%CI = 0.727-0.979) ระดับ
95%CI = 2.307-15.580) และระดับความช่วยเหลือจาก
ความภาคภูมใิ จในตนเองต�ำ่ (p < 0.001, OR = 5.995,
ครอบครัวต่า� (p = 0.048, OR = 5.463, 95%CI =
95%CI = 2.307-15.580) และระดับความช่วยเหลือจาก
1.014-29.451) มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี
ครอบครัวต�่ำ (p = 0.048, OR = 5.463, 95%CI =
นัยส�าคัญ (ตารางที่ 4)
1.014-29.451) มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่างมี
นัยส�ำคัญ (ตารางที่ 4)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีปีทท่ี 65
ายน2563
2563
่ี 65 ฉบับบทีที่ ่ 2 เมษายน -- มิมิถถนุ นุ ายน

Factors Associated with
with Depression
Depression ininAdolescents
Adolescentswith
withCyberbullying
Cyberbullying

Kewalee
KewaleeChaisuwannarak
Chaisuwannarak etet al.

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Binary logistic regression analysis) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ปัจจัย
ค่าคงที่
เกรด
0 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่าำ
ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่าำ
ระดับความช่วยเหลือทางสังคม
ต�่าำ
ปานกลาง
สูง
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว
ต�่าำ
ปานกลาง
สูง
ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ต�่าำ
ปานกลาง
สูง
ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ
ต�่าำ
ปานกลาง
สูง

วิจารณ์

B
-0.459

p-value
0.561

odds ratio
0.632

95% C.I.

1.288
0.341
0132

0.468
0.627
0.747
0.869
0.025
< 0.001
0.999

3.627
1.406
1.142

0.112-117.928
0.356-5.549
0.510-2.556

0.843
5.995
2.7 x 109

0.727-0.979
2.307-15.580
0.000

-0.170
1.791
21.732
-1.118
0.248

0.499
0.744
0.577

0.327
1.282

0.013-8.390
0.288-5.694

1.698
0.838

0.048
0.091
0.096

5.463
2.312

1.014-29.451
0.875-6.110

1.295
-0.006

0.238
0.990
0.446

3.650
0.994

0.426-31.274
0.384-2.575

-0.389
0.268

0.739
0.660
0.780

0.678
1.308

0.069-6.661
0.396-4.322

ปัจจุบันในประเทศไทยพบการข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาพฤติกรรม จึงมี
การศึกษาเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกรูปแบบนี้มากขึ้น
ส่วนปัจจัยทางจิตเวชที่มีความสัมพันธ์กับการข่มเหง
รังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา
มากนัก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกในประเทศไทยที่
ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าในกลุม่ ที่
มีการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็น

ผลกระทบจากการข่มเหงรังแกรูปแบบนี้มากที่สุด เพื่อ
น�ำาไปขยายผลในการป้องกันผลกระทบจากพฤติกรรม
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ตอ่ ไป จากการศึกษานีพ้ บว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ป ระสบการณ์ ข ่ ม เหงรั ง แกบนโลก
ไซเบอร์ จ�ำานวน 210 ราย มีภาวะซึมเศร้า 76 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.2 โดยปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่าง
มีนัยส�ำาคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต�่ำา
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำา และระดับความ
ช่วยเหลือจากครอบครัวต�่ำา
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์ จ�ำานวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.4 จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แบ่งตามรูปแบบการรังแกพบว่า
กลุ่มที่เคยทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์พบ
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 72.4 รองลงมาคือ กลุม่ ทีเ่ คยถูกข่มเหง
รังแก ร้อยละ 18.6 และกลุม่ ทีเ่ คยเป็นผูข้ ม่ เหงรังแกผูอ้ นื่
ร้ อ ยละ 9.0 โดยรู ป แบบการรั ง แกที่ พ บมาก ได้ แ ก่
ถูกล้อเลียนชื่อ ตั้งฉายา, ถูกเพิกเฉย ไม่สนใจ ถูกไม่
เคารพ ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม และน�ำารูปภาพไปตัด
ต่อให้ดูตลก/วาบหวิว/น่าอาย พบว่าความชุกในการ
ศึกษานีม้ ากกว่าการศึกษาอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ ทุกวัน ท�ำาให้การรังแก
รูปแบบนี้ท�ำาได้ง่ายขึ้นจึงพบมากขึ้น ส่วนรูปแบบการ
รังแกทีพ่ บมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ในประเทศไทย
เรื่องความชุกของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร คือ
กลุ่มที่เคยทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์
กลุ่มที่เคยถูกข่มเหงรังแก และกลุ่มที่เคยเป็นผู้ข่มเหง
รังแกผูอ้ นื่ ตามล�ำาดับ โดยรูปแบบทีใ่ ช้รงั แกยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยนี้อีกด้วย3
โดยการศึกษานีใ้ นกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์
ข่ ม เหงรั ง แกบนโลกไซเบอร์ พบว่ า มี ภ าวะซึ ม เศร้ า
76 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 ใกล้เคียงกับงานวิจัยจาก
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์และภาวะทาง
จิ ต ใจในนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 33.922
จะเห็นว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในการศึกษานี้มี
มากกว่าา อาจเนื
วงเวลาท�
าการศึ
กษาแตก
มากกว่
อาจเนื่องมาจากช่
่ อ งมาจากช่
ว งเวลาท�
ำ การศึ
ก ษา
ต่างกันางกั
ซึ่งในปั
จุบันจมีจุกบารรั
มากขึ้น
แตกต่
น ซึ่งจในปั
ันมีงกแกบนโลกไซเบอร์
ารรังแกบนโลกไซเบอร์
และมี้นคและมี
วามรุนคแรงมากขึ
้น จึงพบภาวะซึ
มเศร้าในงาน
มากขึ
วามรุนแรงมากขึ
้น จึงพบภาวะซึ
มเศร้า
วิจัยนี้มากกว่
และการศึ
กษาที่ผ่ากนมาศึ
ในงานวิ
จัยนีา้มากกว่
า และการศึ
ษาที่ผก่ษาเฉพาะใน
านมาศึกษา
กลุ่มที่ถูกข่มม่ เหงรั
ไม่รวมถึไม่งรกลุ
่มทีง่
เฉพาะในกลุ
ทีถ่ กู งข่แกบนโลกไซเบอร์
มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
วมถึ
รังแกผู
ื่นบนโลกไซเบอร์
จึงอาจท�
าให้คำวามชุ
กของก
กลุ
่มที่ร้อังแกผู
้อื่นบนโลกไซเบอร์
จึงอาจท�
ให้ความชุ
ภาวะซึมเศร้มาเศร้
น้อายกว่
าการศึ
กษาครั
้งนี้ ้งนี้
ของภาวะซึ
น้อยกว่
าการศึ
กษาครั
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จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำาคัญในวัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่ไม่ดี ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำา และ
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวต�่ำา สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการรังแกบนโลกไซเบอร์มีทั้งปัจจัย
เฉพาะบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยทางสังคม
โดยปัจจัยเฉพาะบุคคลมักจะมีระดับความภาคภูมใิ จใน
ตนเองต�ำา่ 10,11 ระดับความแข็งแกร่งในชีวติ ต�าำ่ 12,13 การไม่
ให้อภัย, ปัปัจจจัจัยยระหว่
ระหว่าางบุ
งบุค คลจะพบการได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือทั้งจากครอบครัวและเพื่อนน้อย หรือมีปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุม่ เพือ่ น14-16 ส่วนปัจจัย
ทางสังคมจะพบว่าโรงเรียนทีม่ คี วามปลอดภัย คุณครูให้
ความช่วยเหลือ จะมีสว่ นช่วยให้เด็กรูส้ กึ ปลอดภัยจึงเป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถป้องกันภาวะซึมเศร้าในกลุม่ ทีม่ กี าร
รังแกกันบนโลกไซเบอร์17 ส่วนระดับความแข็งแกร่งและ
ความยืดหยุ่นในชีวิตในการศึกษานี้พบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่
มีความแข็งแกร่งในชีวติ ต�ำา่ มีจาำ� นวนน้อยมาก เมือ่ น�าำมา
วิเคราะห์จึงไม่สามารถสรุปได้
จุดแข็งของการศึกษานี้ คือ เป็นการศึกษาครัง้ แรก
ในประเทศไทยทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลก
ไซเบอร์ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ แบบแบ่งหลาย
ขัน้ ตอน (multi- stage sampling) มีการสุม่ โดยแบ่งตาม
ขนาดโรงเรียน ซึ่งขนาดโรงเรียนที่ต่างกันก็อาจจะมี
ปัจจัยต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกัน ท�าำให้ได้กลุม่ ตัวอย่างทีห่ ลาก
หลาย และผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เท่านั้น เนื่องจากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นระดับชั้นที่อาจจะมีปัจจัยรบ
กวนอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าได้ เช่น การปรับตัว
กับโรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ การเรียนรูปแบบที่แตกต่าง
จากชั้นประถมศึกษา เป็นต้น
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ข้อจ�าำกัดของการศึกษานี้ คือ การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนสังกัดส�าำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและกลุม่ ตัวอย่าง
มีขนาดเล็ก ท�ำาให้กลุม่ ตัวอย่างนีไ้ ม่สามารถเป็นตัวแทน
ของประชากรทั้งหมดได้ และเนื่องจากแบบสอบถามมี
จ�ำานวนข้อมากและเป็นการตอบด้วยตนเองจึงมีขอ้ มูลที่
ตกหล่นค่อนข้างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจึงท�ำาการ
วิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลตามจ�ำานวนข้อมูลที่ได้จริง
การศึกษาในอนาคตอาจท�าำในกลุ่มประชากร
จ�ำานวนมากขึน้ มีความหลากหลายมากขึน้ วิเคราะห์ผล
โดยแบ่งตามรูปแบบการข่มเหงรังแก ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะทางจิตเวชอืน่ ๆ ทีพ่ บบ่อยในกลุม่
ทีม่ ปี ระสบการณ์
ระสบการณ์
่ ม เหงรั
ง แกบนโลกไซเบอร์
เช่ น
ขม่ ขเหงรั
งแกบนโลกไซเบอร์
เช่น การไม่
การไม่
ยน สการใช้
สารเสพติ
ไปโรงเรีไยปโรงเรี
น การใช้
ารเสพติ
ด การฆ่ดาตัการฆ่
วตายาตัเป็วนตาย
ต้น
เป็
นต้น และอาจจะน�
ำไปศึ
พันธ์
และอาจจะน�
าไปศึกษาปั
จจักยษาปั
เชิงลึจกจัทีย่สเชิัมงพัลึนกธ์ทีก่สับัมภาวะ
กัซึมบเศร้
ภาวะซึ
มเศร้่มาทีในกลุ
่มที่มีประสบการณ์
่มเหงรังแก
าในกลุ
่มีประสบการณ์
ข่มเหงรัขงแกบนโลก
บนโลกไซเบอร์
เพื่อวางแผนป้
องกันผลกระทบจาก
ไซเบอร์ เพื่อวางแผนป้
องกันผลกระทบจากการข่
มเหง
การข่
มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
รังแกบนโลกไซเบอร์
ต่อไป ต่อไป

สรุป

จากการศึ ก ษานี้ ส รุ ป ได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ในวั ย รุ ่ น ที่ มี ป ระสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนต�่ำา ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำา และ
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวต�ำา่ ดังนัน้ ในการดูแล
วั ย รุ ่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ข ่ ม เหงรั ง แกบนโลกไซเบอร์
ควรปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย ช่วยให้วัยรุ่น
รู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง และแนะน�าำครอบครัว
ให้ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าไม่เพียง
แต่ปจั จัยเฉพาะบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า ปัจจัย
ระหว่างบุคคลและปัจจัยทางสังคมยังสัมพันธ์กับภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในกลุ ่ ม ที่ มี ก ารรั ง แกบนโลกไซเบอร์ อี ก ด้ ว ย
ดังนั้นสังคมไทยจึงควรจะตระหนักและให้ความส�าำคัญ
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กับการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้ามากขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการข่มเหง
รังแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป
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