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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าในวยัรุน่ทีม่ปีระสบการณ์ข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยการสุ่ม 3 โรงเรียน ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า แบบสอบถามเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ แบบประเมินความภาคภูมิใจ

ในตนเอง แบบวดัความแขง็แกร่งและยดืหยุน่ของชวีติ และแบบสอบถามความรูส้กึหลากหลายมติเิกีย่วกบั

ความช่วยเหลือทางสังคม

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ จ�านวน 210 ราย มีภาวะซึมเศร้า 

76 ราย (ร้อยละ 36.2) พบว่าปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าอย่างมนียัส�าคญั ได้แก่ เกรดเฉลีย่ สภาพแวดล้อม

โรงเรียน ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต และระดับความช่วยเหลือ

ทางสงัคมทัง้จากครอบครวั เพ่ือน และบคุคลพเิศษ โดยเกรดเฉลีย่ต�า่สมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้ามากกว่าเกรด

เฉลีย่สงู (p = 0.045) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนคะแนนต�า่จะสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้ามากข้ึน (spearman 

r = -0.319) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่าสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าระดับความภาคภูมิใจใน

ตนเองสูง (p < 0.001) ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่าสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าระดับ

ความแขง็แกร่งและยดืหยุน่สงู (p = 0.002) โดยกลุม่ตวัอย่างทีม่รีะดบัความแข็งแกร่งและยดืหยุน่ต�า่ทกุคน

มภีาวะซมึเศร้า ระดบัความช่วยเหลอืทางสงัคมต�า่จะสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้ามากกว่าระดบัความช่วยเหลอื

ทางสังคมสูง (p < 0.001) และระดับความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัว เพื่อนและบุคคลพิเศษต�่าจะสัมพันธ์

กับภาวะซึมเศร้ามากขึ้น (p = < 0.001, < 0.001, 0.001 ตามล�าดับ) หลังจากควบคุมตัวแปรที่สัมพันธ์กับ

ภาวะซึมเศร้าแล้ว พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรยีน ระดบัความภาคภมูใิจในตนเอง และระดบัความช่วยเหลอืจากครอบครวั โดยสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนต�่า (p = 0.02) ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า (p < 0.001) และระดับความช่วยเหลือจาก

ครอบครัวต�่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญ (p = 0.048)

สรุป ปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าในวยัรุ่นทีม่ปีระสบการณ์ถกูข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง และระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว
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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�า
พฤติกรรมข ่มเหงรังแกกัน คือ พฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ที่กระท�าต่อผู้อื่นซ�้าๆ เจตนาให้ผู้อื่นได้รับ

บาดเจบ็หรอืเป็นทกุข์ โดยผูถ้กูกระท�ามอี�านาจน้อยกว่า 

แบ่งผู้ที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ถูกข่มเหงรังแก ผู้ข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ผู้ที่ทั้งถูกข่มเหง

รังแกและรังแกผู้อื่น และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ โดยการ

ข่มเหงรังแกมีหลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา ร่างกายและ

ทางสงัคม รปูแบบทีพ่บมากทีส่ดุ คอื การใช้ค�าพดูหยาบ

คายหรือล้อเลียน1พฤติกรรมข่มเหงรังแกเป็นปัญหา

ส�าคัญที่พบได้บ่อยในเด็ก ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออารมณ์ 

จิตใจ และปัญหาพฤติกรรมเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันมีการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์มากข้ึน 

จึงท�าให้เกิดการรังแกกันรูปแบบใหม่ขึ้น คือ การข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ (cyberbullying) ซึ่งหมายถึง 

การกลั่นแกล้ง รังแก หรือคุกคามโดยเจตนาผ่านสื่อ

ดจิทิลัหรอื สือ่ออนไลน์ เช่น โทรศพัท์มอืถอื คอมพวิเตอร์ 

และแท็บแล็ต ผู้ที่กลั่นแกล้งจะส่งข้อความหรือรูปภาพ 

ผ่าน SMS, กล่องข้อความ และแอปพลเิคชัน่ หรอืส่งผ่าน

ออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย, กระดานสนทนา หรือเกม

ออนไลน์ท่ีผู้ใช้สามารถเปิดดู มีส่วนร่วมหรือแบ่งปัน

เนือ้หาได้ การกลัน่แกล้งลกัษณะน้ี มกักระท�าซ�า้ๆ ไปยงั

เหยื่อหรือผู ้ที่ถูกกลั่นแกล้ง โดยผู ้รังแกจะเปิดเผย 

หรอืปิดบงัตวัตนกไ็ด้ วธิกีาร คอื ส่งโพสต์ หรอืแชร์ข้อมลู

ด้านลบ เป็นเท็จ หยาบคาย และท�าร้ายจิตใจผู้อื่น 

บางกรณีการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อาจรวมถึง

การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยมีเจตนาเพื่อที่จะ

ท�าให้เจ้าตวัอบัอาย หรอืท�าลายชือ่เสยีง2 จากการ ศกึษา

ความชุกของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ในนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

3,667 ราย พบว่า กลุ่มที่ท้ังถูกข่มเหงรังแกและรังแก

ผู้อื่นพบมากถึงร้อยละ 35.3 กลุ ่มท่ีถูกข่มเหงรังแก

ร้อยละ 7.7 กลุ่มที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นร้อยละ 5.2 และผู้ที่

เห็นเหตุการณ์ ร้อยละ 13 และรูปแบบการรังแกท่ีพบ

มากท่ีสุด ได้แก่ การล้อเลียน ตั้งฉายา การเพิกเฉย

ไม่ใส่ใจ และการดูหมิ่นเหยียดหยาม ตามล�าดับ3

จากการส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 โดยส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครใช้

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

เป็นกลุ ่มที่มีการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์มากที่สุด ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวจิยัทีผ่่านมามกีารส�ารวจความชกุของ

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ในกลุ่มนักเรียน

มธัยมศกึษาและอาชวีศกึษาในกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

1,200 ราย พบว่าร้อยละ 52.4 เคยมีประสบการณ์

ถูกข่มเหงรังแกทางออนไลน์ และร้อยละ 46.8 มีอายุ

อยู่ในช่วง 14-16 ปี5 

การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์มีผลกระทบ

ต่อเด็ก ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาพฤติกรรม 

เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล ความคิดฆ่าตัวตาย 

ความภาคภูมิใจต่อตนเองลดลง ผลการเรียนลดลง 

ไม่อยากไปโรงเรียน ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง การใช้

สารเสพตดิและมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ทัง้ยงัส่งผลให้

มีอาการทางจิตในวัยผู ้ใหญ่ได้ โดยผลกระทบที่พบ

มากท่ีสุด  คือ  ภาวะซึมเศร ้ า  นอกจากนี้ ยั งพบ

ว่าการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ส่งผลให้เกิดภาวะ

ซึมเศร้ามากกว่าและมีความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า

มากกว่าการข่มเหงรังแกรูปแบบอื่นๆ ด้วย6,7,8,9

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเด็ก

ที่มีพฤติกรรมข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ มีปัจจัย

หลากหลายทัง้ปัจจยัจากตวับคุคล ครอบครวั เพือ่น และ

Factors Associated with Depression in Adolescents with Cyberbullying Kewalee Chaisuwannarak et al.
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บทน�า
พฤติกรรมข ่มเหงรังแกกัน คือ พฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ที่กระท�าต่อผู้อื่นซ�้าๆ เจตนาให้ผู้อื่นได้รับ

บาดเจบ็หรอืเป็นทกุข์ โดยผูถ้กูกระท�ามอี�านาจน้อยกว่า 

แบ่งผู้ที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ถูกข่มเหงรังแก ผู้ข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ผู้ที่ทั้งถูกข่มเหง

รังแกและรังแกผู้อื่น และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ โดยการ

ข่มเหงรังแกมีหลายรูปแบบ ทั้งทางวาจา ร่างกายและ

ทางสงัคม รปูแบบทีพ่บมากทีส่ดุ คอื การใช้ค�าพดูหยาบ

คายหรือล้อเลียน1พฤติกรรมข่มเหงรังแกเป็นปัญหา

ส�าคัญที่พบได้บ่อยในเด็ก ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออารมณ์ 

จิตใจ และปัญหาพฤติกรรมเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันมีการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์มากข้ึน 

จึงท�าให้เกิดการรังแกกันรูปแบบใหม่ขึ้น คือ การข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ (cyberbullying) ซึ่งหมายถึง 

การกลั่นแกล้ง รังแก หรือคุกคามโดยเจตนาผ่านสื่อ

ดจิทิลัหรอื สือ่ออนไลน์ เช่น โทรศพัท์มอืถอื คอมพวิเตอร์ 

และแท็บแล็ต ผู้ที่กลั่นแกล้งจะส่งข้อความหรือรูปภาพ 

ผ่าน SMS, กล่องข้อความ และแอปพลเิคชัน่ หรอืส่งผ่าน

ออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย, กระดานสนทนา หรือเกม

ออนไลน์ท่ีผู้ใช้สามารถเปิดดู มีส่วนร่วมหรือแบ่งปัน

เนือ้หาได้ การกลัน่แกล้งลกัษณะน้ี มักกระท�าซ�า้ๆ ไปยงั

เหยื่อหรือผู ้ที่ถูกกลั่นแกล้ง โดยผู ้รังแกจะเปิดเผย 

หรอืปิดบงัตวัตนกไ็ด้ วธิกีาร คอื ส่งโพสต์ หรอืแชร์ข้อมลู

ด้านลบ เป็นเท็จ หยาบคาย และท�าร้ายจิตใจผู้อื่น 

บางกรณีการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อาจรวมถึง

การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยมีเจตนาเพื่อที่จะ

ท�าให้เจ้าตวัอบัอาย หรอืท�าลายชือ่เสยีง2 จากการ ศกึษา

ความชุกของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ในนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

3,667 ราย พบว่า กลุ่มที่ท้ังถูกข่มเหงรังแกและรังแก

ผู้อื่นพบมากถึงร้อยละ 35.3 กลุ ่มท่ีถูกข่มเหงรังแก

ร้อยละ 7.7 กลุ่มที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นร้อยละ 5.2 และผู้ที่

เห็นเหตุการณ์ ร้อยละ 13 และรูปแบบการรังแกท่ีพบ

มากที่สุด ได้แก่ การล้อเลียน ตั้งฉายา, การเพิกเฉย

ไม่ใส่ใจ และการดูหมิ่นเหยียดหยาม ตามล�าดับ3

จากการส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 โดยส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครใช้

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

เป็นกลุ ่มที่มีการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์มากที่สุด ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวจิยัทีผ่่านมามกีารส�ารวจความชกุของ

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ในกลุ่มนักเรียน

มธัยมศกึษาและอาชวีศกึษาในกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

1,200 ราย พบว่าร้อยละ 52.4 เคยมีประสบการณ์

ถูกข่มเหงรังแกทางออนไลน์ และร้อยละ 46.8 มีอายุ

อยู่ในช่วง 14-16 ปี5 

การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์มีผลกระทบ

ต่อเด็ก ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาพฤติกรรม 

เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล ความคิดฆ่าตัวตาย 

ความภาคภูมิใจต่อตนเองลดลง ผลการเรียนลดลง 

ไม่อยากไปโรงเรียน ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง การใช้

สารเสพตดิและมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ทัง้ยงัส่งผลให้

มีอาการทางจิตในวัยผู ้ใหญ่ได้ โดยผลกระทบที่พบ

มากท่ีสุด  คือ  ภาวะซึมเศร ้ า  นอกจากนี้ ยั งพบ

ว่าการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ส่งผลให้เกิดภาวะ

ซึมเศร้ามากกว่าและมีความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า

มากกว่าการข่มเหงรังแกรูปแบบอื่นๆ ด้วย6,7,8,9

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเด็ก

ที่มีพฤติกรรมข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ มีปัจจัย

หลากหลายทัง้ปัจจยัจากตวับคุคล ครอบครวั เพือ่น และ



ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน

โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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สงัคม เช่น ความภาคภมูใิจในตนเอง10,11 ความแข็งแกร่ง

และความยืดหยุ่น12,13 การได้รับความช่วยเหลือจาก

บุคคลรอบข้าง ความผูกพันในครอบครัวและเพื่อน14-16 

และสถาพแวดล้อมในโรงเรียน17 เป็นต้น ซึ่งการศึกษา

ในส่วนนี้ยังไม่แพร่หลายนักทั้งในไทยและต่างประเทศ 

จากการศึกษาที่ผ่านมาทั้งต่างประเทศและใน

ประเทศไทย มีการศึกษาความชุก รูปแบบการข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ ปัจจัยทางจิตเวชที่มีความสัมพันธ์

กบัการข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ แต่ในประเทศไทยยงั

ไม่มีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เจาะจงกับภาวะ

ซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากการข่มเหงรังแกบนโลก

ไซเบอร์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงท�างานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มี

ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อน�าไป

ขยายผลในการป้องกันผลกระทบจากพฤติกรรมข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป 

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ศึ กษา คือ  นัก เรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีที ่2 และ 3 ในสถานศกึษาสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้

ทั้งหมด 225 ราย โดยค�านวณจากสูตรของ Cochran 

ดังนี้

p = สัดส่วนของกลุ่มผู้ที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลก

ไซเบอร์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = 0.3

Z= 1.96 (ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 98%)

d = สัดส่วนความคาดเคลื่อนยอมรับได้ = 0.06

α = 0.05

ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ม

แบบแบ่งหลายขั้นตอน (multi- stage sampling) ดังนี้

1.  คัดเลือกโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็น 3 กลุ ่ม คือ 

กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง (1 -1,499 ราย) 

กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500-2,499 ราย) และ

กลุ ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 รายขึ้นไป) 

โดยสุ่มกลุ่มละ 1 โรงเรียน

2.  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน

โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดย

ใช้วิธีการจับสลากห้องเรียนมา 2 ห้องเรียนในแต่ละ

ระดับชั้นของมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

เนื่องด้วยจ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียนในแต่ละ

โรงเรียนมีจ�านวนแตกต่างกัน จึงท�าให้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างมากขึ้นเพื่อให้สามารถสุ่มจ�านวนห้องเรียนได้

เท่ากนัทกุโรงเรยีน โดยได้แจกแบบสอบถามแก่นกัเรยีน

ทัง้หมด 430 ชุด ผู้วิจยัได้แบบสอบถามกลบัมา 374 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 86.98 

เครื่องที่ใช้ในการศึกษา

ผู ้เข้าร่วมวิจัยได้รับแบบสอบถามท่ีอาจารย์

แจกให้ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ปกครองเป็นผู้ยินยอม

ตอบข้อมูลหลังจากได้อ่านเอกสารชี้แจงด้วยตนเอง 

แบบสอบถามทั้งหมดผู้เข้าร่วมวิจัยจะเป็นผู้กรอกด้วย

ตนเอง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน จ�านวน 89 ข้อ 

ดังต่อไปนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

ชั้นที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย (GPA) สถานภาพปัจจุบันของ

บดิามารดา บคุคลท่ีอาศยัอยูบ้่านเดยีวกับผูเ้ข้าร่วมวจิยั 

และเศรษฐานะของครอบครัว จ�านวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ใช้แบบ

คัดกรอง children’s depression inventory ฉบับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 25634

สงัคม เช่น ความภาคภมูใิจในตนเอง10,11 ความแข็งแกร่ง

และความยืดหยุ่น12,13 การได้รับความช่วยเหลือจาก

บุคคลรอบข้าง ความผูกพันในครอบครัวและเพื่อน14-16 

และสถาพแวดล้อมในโรงเรียน17 เป็นต้น ซึ่งการศึกษา

ในส่วนนี้ยังไม่แพร่หลายนักทั้งในไทยและต่างประเทศ 

จากการศึกษาที่ผ่านมาทั้งต่างประเทศและใน

ประเทศไทย มีการศึกษาความชุก รูปแบบการข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ ปัจจัยทางจิตเวชที่มีความสัมพันธ์

กบัการข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ แต่ในประเทศไทยยงั

ไม่มีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เจาะจงกับภาวะ

ซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากการข่มเหงรังแกบนโลก

ไซเบอร์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงท�างานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มี

ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อน�าไป

ขยายผลในการป้องกันผลกระทบจากพฤติกรรมข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป 

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ศึ กษา คือ  นัก เรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีที ่2 และ 3 ในสถานศกึษาสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้

ทั้งหมด 225 ราย โดยค�านวณจากสูตรของ Cochran 

ดังนี้

p = สัดส่วนของกลุ่มผู้ที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลก

ไซเบอร์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = 0.3

Z= 1.96 (ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 98%)

d = สัดส่วนความคาดเคลื่อนยอมรับได้ = 0.06

α = 0.05

ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ม

แบบแบ่งหลายขั้นตอน (multi- stage sampling) ดังนี้

1. คัดเลือกโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็น 3 กลุ ่ม คือ 

กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง (1 -1,499 ราย) 

กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500-2,499 ราย) และ

กลุ ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 รายขึ้นไป) 

โดยสุ่มกลุ่มละ 1 โรงเรียน

2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน

โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดย

ใช้วิธีการจับสลากห้องเรียนมา 2 ห้องเรียนในแต่ละ

ระดับชั้นของมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

เนื่องด้วยจ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียนในแต่ละ

โรงเรียนมีจ�านวนแตกต่างกัน จึงท�าให้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างมากขึ้นเพื่อให้สามารถสุ่มจ�านวนห้องเรียนได้

เท่ากนัทกุโรงเรยีน โดยได้แจกแบบสอบถามแก่นกัเรยีน

ทัง้หมด 430 ชุด ผู้วิจยัได้แบบสอบถามกลบัมา 374 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 86.98 

เครื่องที่ใช้ในการศึกษา

ผู ้เข้าร่วมวิจัยได้รับแบบสอบถามท่ีอาจารย์

แจกให้ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ปกครองเป็นผู้ยินยอม

ตอบข้อมูลหลังจากได้อ่านเอกสารชี้แจงด้วยตนเอง 

แบบสอบถามทั้งหมดผู้เข้าร่วมวิจัยจะเป็นผู้กรอกด้วย

ตนเอง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน จ�านวน 89 ข้อ 

ดังต่อไปนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

ชั้นที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย (GPA) สถานภาพปัจจุบันของ

บดิามารดา บคุคลท่ีอาศยัอยูบ้่านเดยีวกับผูเ้ข้าร่วมวจิยั 

และเศรษฐานะของครอบครัว จ�านวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ใช้แบบ

คัดกรอง children’s depression inventory ฉบับ



Factors Associated with Depression in Adolescents with Cyberbullying Kewalee Chaisuwannarak et al.

J Psychiatr Assoc Thailand

Vol. 65 No. No. 2 April - June 2020
195

ภาษาไทย18 พฒันาโดย ศ.พญ.อมุาพร ตรงัคสมบตั ิเป็น

แบบคัดกรอง เพื่อบอกความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 

27 ข้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

3 ระดบั โดยให้ผูเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ตวัเลอืก โดยงานวจิยั

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�าถามบางส่วนจาก

แบบสอบถามเรื่อง การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 

(cyberbullying) จ�านวน 16 ข้อ แบ่งเป็นข้อค�าถามกลุ่ม

ทีถ่กูข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 8 ข้อ โดยหากผูเ้ข้าร่วม

วจิยัตอบว่ามกีารถกูข่มเหงรงัแกรปูแบบใดรปูแบบหนึง่

เพียง 1 ข้อ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกข่มเหงรังแกบนโลก

ไซเบอร์ และข้อค�าถามกลุ่มท่ีข่มเหงรังแกผู้อ่ืนบนโลก

ไซเบอร์ 8 ข้อ โดยหากตอบว่ามีการข่มเหงรังแกผู้อื่น

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียง 1 ข้อ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่

ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ ส่วนผู้เข้าร่วมวิจัย

ทีต่อบว่ามี ทัง้ข้อค�าถามในกลุม่ทีถ่กูข่มเหงรงัแกบนโลก

ไซเบอร์และกลุ่มข่มเหงรังแกผู้อื่น จะจัดอยู่กลุ่มที่เคย

ทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์ ข้อค�าถาม

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5 ข้อ ได้แก่ รู้สึก

ปลอดภัยเมื่ออยู่ที่โรงเรียน รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน

เม่ืออยู่ที่โรงเรียน คุณครูเอาใจใส่ คุณครูพยายามหยุด

การกลัน่แกล้ง และนกัเรียนพยายามหยดุการกลัน่แกล้ง 

หากคะแนนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมากถือว่า

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีกว่าคะแนนน้อย และ

เพิ่มเติมข้อค�าถามบางส่วนโดยผู ้วิจัยจัดท�าขึ้นเอง

เกี่ยวกับความต่อเน่ืองในการรังแกและระยะเวลา

ความช่วยเหลือ จ�านวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 23 ข้อ

ส่วนที ่4 แบบประเมนิความภาคภมูใิจในตนเอง 

ใช้แบบประเมิน Rosenberg self- esteem scale-

revised version (RSES-Revised) ฉบับภาษาไทย23 

พฒันาโดย ศ.นพ.ทนิกร วงศ์ปการนัย์ เพือ่วดัความภาค

ภูมิใจในตนเอง ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ 

ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

4 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ให้คะแนน 

0-3 คะแนน คะแนนรวม 0-30 คะแนน โดยคะแนนรวม 

< 15 ประเมินว่ามีความภาคภูมิใจในตนเองต�่า มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 

ส่วนที่ 5 แบบวัดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น

ของชี วิต ใช ้แบบสอบถาม Connor-Davidson 

Resilience Scale (10-Item CD-RISC) ฉบบัภาษาไทย24 

พัฒนาโดย รศ. ดร. นพพร ว่องสิริมาศ เพื่อวัดความ

แข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต ประกอบด้วยข้อค�าถาม

จ�านวน 10 ข้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้ผูเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ตวัเลอืก 

ให้คะแนน 0-4 คะแนน คะแนนรวม 0-40 คะแนน โดย

คะแนนรวม ≤ 9 คะแนน ประเมินว่ามีความแข็งแกร่ง

และยืดหยุ่นของชีวิตต�่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86

ส่วนที ่6 แบบสอบถามความรูสึ้กหลากหลายมติิ

เก่ียวกับความช่วยเหลือทางสังคม ใช้แบบสอบถาม 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) ฉบับภาษาไทย25 พัฒนาโดย ศ.พญ.ณหทัย 

วงศ์ปการันย์ และศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ เพื่อวัด

ความช่วยเหลือทางสังคม ประกอบด้วยข้อค�าถาม

จ�านวน 12 ข้อ โดยแบ่งเป็นความช่วยเหลือจาก

ครอบครวั ความช่วยเหลอืจากเพือ่น ความช่วยเหลอืจาก

บุคคลพิเศษ (บุคคลท่ีนอกเหนือจากครอบครัวและ

เพื่อน) ส ่วนละ 4 ข ้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดบั โดยให้ผูเ้ลอืกตอบเพยีง 

1 ตัวเลือก ให้คะแนน 1-7 คะแนน คะแนนในส่วน

ความช่วยเหลือทางสังคม คิดโดยคะแนนรวม/12 และ

Factors Associated with Depression in Adolescents with Cyberbullying Kewalee Chaisuwannarak et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 65 No. No. 2 April - June 2020 5

ภาษาไทย18 พฒันาโดย ศ.พญ.อมุาพร ตรงัคสมบตั ิเป็น

แบบคัดกรอง เพื่อบอกความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 

27 ข้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

3 ระดบั โดยให้ผูเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ตวัเลอืก โดยงานวจิยั

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�าถามบางส่วนจาก

แบบสอบถามเรื่อง การกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ 

(cyberbullying) จ�านวน 16 ข้อ แบ่งเป็นข้อค�าถามกลุ่ม

ทีถ่กูข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 8 ข้อ โดยหากผูเ้ข้าร่วม

วจิยัตอบว่ามกีารถกูข่มเหงรงัแกรปูแบบใดรปูแบบหนึง่

เพียง 1 ข้อ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกข่มเหงรังแกบนโลก

ไซเบอร์ และข้อค�าถามกลุ่มท่ีข่มเหงรังแกผู้อ่ืนบนโลก

ไซเบอร์ 8 ข้อ โดยหากตอบว่ามีการข่มเหงรังแกผู้อื่น

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียง 1 ข้อ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่

ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ ส่วนผู้เข้าร่วมวิจัย

ทีต่อบว่ามี ทัง้ข้อค�าถามในกลุม่ทีถ่กูข่มเหงรงัแกบนโลก

ไซเบอร์และกลุ่มข่มเหงรังแกผู้อื่น จะจัดอยู่กลุ่มที่เคย

ทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์ ข้อค�าถาม

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5 ข้อ ได้แก่ รู้สึก

ปลอดภัยเมื่ออยู่ท่ีโรงเรียน รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน

เม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน คุณครูเอาใจใส่ คุณครูพยายามหยุด

การกลัน่แกล้ง และนกัเรียนพยายามหยดุการกลัน่แกล้ง 

หากคะแนนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมากถือว่า

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีกว่าคะแนนน้อย และ

เพิ่มเติมข้อค�าถามบางส่วนโดยผู ้วิจัยจัดท�าขึ้นเอง

เกี่ยวกับความต่อเน่ืองในการรังแกและระยะเวลา

ความช่วยเหลือ จ�านวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 23 ข้อ

ส่วนที ่4 แบบประเมนิความภาคภมูใิจในตนเอง 

ใช้แบบประเมิน Rosenberg self- esteem scale-

revised version (RSES-Revised) ฉบับภาษาไทย23 

พฒันาโดย ศ.นพ.ทนิกร วงศ์ปการนัย์ เพือ่วดัความภาค

ภูมิใจในตนเอง ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ 

ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

4 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ให้คะแนน 

0-3 คะแนน คะแนนรวม 0-30 คะแนน โดยคะแนนรวม 

< 15 ประเมินว่ามีความภาคภูมิใจในตนเองต�่า มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 

ส่วนที่ 5 แบบวัดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น

ของชี วิต ใช ้แบบสอบถาม Connor-Davidson 

Resilience Scale (10-Item CD-RISC) ฉบบัภาษาไทย24 

พัฒนาโดย รศ. ดร. นพพร ว่องสิริมาศ เพื่อวัดความ

แข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต ประกอบด้วยข้อค�าถาม

จ�านวน 10 ข้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้ผูเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ตวัเลอืก 

ให้คะแนน 0-4 คะแนน คะแนนรวม 0-40 คะแนน โดย

คะแนนรวม ≤ 9 คะแนน ประเมินว่ามีความแข็งแกร่ง

และยืดหยุ่นของชีวิตต�่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86

ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามความรู้สึกหลากหลายมิติ 
เกีย่วกับความช่วยเหลือทางสังคม ใช้แบบสอบถาม 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) ฉบับภาษาไทย25 พัฒนาโดย ศ.พญ.ณหทัย 

วงศ์ปการันย์ และศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ เพือ่วัด 
ความช่วยเหลือทางสังคม ประกอบด้วยข้อค�าถาม 
จ�านวน 12 ข้อ โดยแบ่งเป็นความช่วยเหลือจาก 
ครอบครัว ความช่วยเหลือจากเพื่อน ความช่วยเหลือจาก 
บุคคลพิเศษ (บุคคลทีน่อกเหนือจากครอบครัวและ 
เพ ือ่น) ส ่วนละ 4 ข ้อ ล ักษณะค�าตอบเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบเพียง 

1 ตวัเลอืก ให้คะแนน 1-7 คะแนน คะแนนในส่วน 
ความช่วยเหลือทางสงัคม คิดโดยคะแนนรวม/12 และ
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โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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คะแนนในส่วนความช่วยเหลอืจากครอบครวั ความช่วย

เหลอืจากเพือ่น ความช่วยเหลอืจากบุคคลพเิศษ คิดโดย

คะแนนรวมในแต่ละส่วน/4 โดยคะแนน 1-2.9 คะแนน 

ประเมินว่าระดบัความช่วยเหลอืต�า่ คะแนน 3-5 คะแนน 

ประเมนิว่าระดบัความช่วยเหลอืปานกลาง คะแนน 5.1-

7 คะแนน ประเมินว่าระดบัความช่วยเหลอืสงู โดยระดบั

ความช่วยเหลอืจากสังคมมค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวมีค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ 0.83 ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อนมีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และระดบัความช่วยเหลอืจากบคุคล

พิเศษมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 

การศึกษาครั้งน้ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขรหัสวิจัย 320

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัได้ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม

แล้วรวบรวมข้อมลู โดยวเิคราะห์ข้อมลูจากจ�านวนข้อมลู

ทีไ่ด้จรงิ แบบสอบถามส่วนทีม่ข้ีอมลูตกหล่นมาก จะไม่

ได้ถูกน�ามาวิเคราะห์ด ้วย วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS/PC ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะ

เลือกเฉพาะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์

ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistic) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง คิดเป็นจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) 

และStandard deviation (S.D.) วิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า โดยใช้ Chi-square หรอื 

Fisher’s exact test และ Spearman’s rho และ

วิเคราะห์พหุปัจจัยโดยใช้ Binary logistic regression

ผลการศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์

ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่นักเรียนทั้งหมด 

430 ชดุ ได้แบบสอบถามกลบัมา 374 ชุด คดิเป็นร้อยละ 

86.98 และมีแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วน จ�านวน 

275 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของแบบสอบถามท่ีได้รบั

ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์มีจ�านวน 210 ราย เป็นเพศชาย จ�านวน 

91 ราย (ร้อยละ 44) เพศหญงิ จ�านวน 119 ราย (ร้อยละ 

56) มอีายุอยูใ่นช่วง 12-17 ปี อายเุฉล่ีย 13.92 + 0.785 ปี 

เกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01-4.00 มากท่ีสุด ส่วนใหญ่

ร้อยละ 57.6 บิดามารดาสมรสและอยู่ด้วยกัน และ

ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ร่วมกับบิดาและมารดา ร้อยละ 55.2 

โดยครอบครัวมีเศรษฐานะพอเพียง ร ้อยละ 73.8 

(ตารางที่ 1)

ข้อมลูเก่ียวกับการประสบการณ์ข่มเหงรงัแก

บนโลกไซเบอร์

ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเคยมี

ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ จ�านวน 

210 ราย (ร้อยละ 76.4) โดยแบ่งตามรูปแบบการรังแก

พบว่า กลุ่มท่ีเคยถกูข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์มจี�านวน 

39 ราย (ร้อยละ 18.6) ซึ่งรูปแบบการถูกรังแกที่พบมาก 

ได้แก่ ถูกล้อเลยีนช่ือ ตัง้ฉายา ถกูเพกิเฉย ไม่สนใจ และ

ถูกไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม ตามล�าดับ 

กลุ่มท่ีเคยเป็นผู้ข่มเหงรงัแกผู้อืน่บนโลกไซเบอร์ จ�านวน 

19 ราย (ร้อยละ 9.0) ซึ่งรูปแบบการรังแกท่ีพบมาก 

ได้แก่ ล้อเลียนช่ือ ต้ังฉายา เพิกเฉย ไม่สนใจ และ

น�า รูปภาพไปตัดต ่อให ้ดูตลก/วาบหวิว /น ่าอาย 

ตามล�าดบั และกลุม่ทีเ่คยทัง้ถกูรงัแกและรงัแกผูอ้ืน่บน

โลกไซเบอร์ จ�านวน 152 ราย (ร้อยละ 72.4) ในกลุ่มที่

ถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ยังคงถูกรังแกอย่าง

ต่อเนือ่ง จ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 8.4) โดยส่วนมากไม่ได้

รับการช่วยเหลือใดๆ จ�านวน 93 ราย (ร้อยละ 61.6) 

ได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 สัปดาห์ จ�านวน 53 ราย 

(ร้อยละ 35.1) ได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 เดือน 

จ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 2.6) และได้รับการช่วยเหลือ

ภายใน 1 ปี จ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.7) (ตารางที่ 2)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ
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เหลอืจากเพือ่น ความช่วยเหลอืจากบุคคลพเิศษ คิดโดย

คะแนนรวมในแต่ละส่วน/4 โดยคะแนน 1-2.9 คะแนน 

ประเมินว่าระดบัความช่วยเหลือต�า่ คะแนน 3-5 คะแนน 

ประเมนิว่าระดบัความช่วยเหลอืปานกลาง คะแนน 5.1-

7 คะแนน ประเมินว่าระดบัความช่วยเหลอืสงู โดยระดบั

ความช่วยเหลอืจากสังคมมค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวมีค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ 0.83 ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อนมีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และระดบัความช่วยเหลอืจากบคุคล

พิเศษมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 

การศึกษาครั้งน้ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขรหัสวิจัย 320

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัได้ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม

แล้วรวบรวมข้อมลู โดยวเิคราะห์ข้อมลูจากจ�านวนข้อมลู

ทีไ่ด้จรงิ แบบสอบถามส่วนทีม่ข้ีอมลูตกหล่นมาก จะไม่

ได้ถูกน�ามาวิเคราะห์ด ้วย วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS/PC ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะ

เลือกเฉพาะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์

ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistic) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง คิดเป็นจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) 

และStandard deviation (S.D.) วิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า โดยใช้ Chi-square หรอื 

Fisher’s exact test และ Spearman’s rho และ

วิเคราะห์พหุปัจจัยโดยใช้ Binary logistic regression

ผลการศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์

ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่นักเรียนทั้งหมด 

430 ชดุ ได้แบบสอบถามกลบัมา 374 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 

86.98 และมีแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วน จ�านวน 

275 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของแบบสอบถามท่ีได้รบั

ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์มีจ�านวน 210 ราย เป็นเพศชาย จ�านวน 

91 ราย (ร้อยละ 44) เพศหญงิ จ�านวน 119 ราย (ร้อยละ 

56) มอีายุอยูใ่นช่วง 12-17 ปี อายุเฉล่ีย 13.92 + 0.785 ปี

เกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01-4.00 มากท่ีสุด ส่วนใหญ่

ร้อยละ 57.6 บิดามารดาสมรสและอยู่ด้วยกัน และ

ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ร่วมกับบิดาและมารดา ร้อยละ 55.2 

โดยครอบครัวมีเศรษฐานะพอเพียง ร ้อยละ 73.8 

(ตารางที่ 1)

ข้อมลูเก่ียวกับการประสบการณ์ข่มเหงรงัแก

บนโลกไซเบอร์

ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเคยมี

ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ จ�านวน 

210 ราย (ร้อยละ 76.4) โดยแบ่งตามรูปแบบการรังแก

พบว่า กลุ่มท่ีเคยถกูข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์มจี�านวน 

39 ราย (ร้อยละ 18.6) ซึ่งรูปแบบการถูกรังแกที่พบมาก 

ได้แก่ ถูกล้อเลยีนช่ือ ตัง้ฉายา ถกูเพกิเฉย ไม่สนใจ และ

ถูกไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม ตามล�าดับ 

กลุ่มท่ีเคยเป็นผู้ข่มเหงรงัแกผู้อืน่บนโลกไซเบอร์ จ�านวน 

19 ราย (ร้อยละ 9.0) ซึ่งรูปแบบการรังแกท่ีพบมาก 

ได้แก่ ล้อเลียนช่ือ ต้ังฉายา เพิกเฉย ไม่สนใจ และ

น�า รูปภาพไปตัดต ่อให ้ดูตลก/วาบหวิว /น ่าอาย 

ตามล�าดบั และกลุม่ทีเ่คยทัง้ถกูรงัแกและรงัแกผูอ้ืน่บน

โลกไซเบอร์ จ�านวน 152 ราย (ร้อยละ 72.4) ในกลุ่มที่

ถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ยังคงถูกรังแกอย่าง

ต่อเนือ่ง จ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 8.4) โดยส่วนมากไม่ได้

รับการช่วยเหลือใดๆ จ�านวน 93 ราย (ร้อยละ 61.6) 

ได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 สัปดาห์ จ�านวน 53 ราย 

(ร้อยละ 35.1) ได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 เดือน 

จ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 2.6) และได้รับการช่วยเหลือ

ภายใน 1 ปี จ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.7) (ตารางที่ 2)
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ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน

ในกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

มีคะแนนอยู่ในช่วง 2-15 คะแนน เฉลี่ย 8.58 ± 2.84 

คะแนน โดยคะแนนมากจะมีสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนดี ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรู้สึกปลอดภัยบางครั้ง 

จ�านวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) รูส้กึมคีวามสขุสนกุสนาน

บ่อยๆ จ�านวน 85 ราย (ร้อยละ 40.5) คุณครูเอาใจใส่

บางครั้ง จ�านวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) คุณครูพยายาม

หยดุการกลัน่แกล้งบ่อยๆ จ�านวน 78 ราย (ร้อยละ 37.1) 

และนักเรียนพยายามหยุดการกลั่นแกล้งบางครั้ง 

จ�านวน 79 ราย (ร้อยละ 37.6) (ตารางที่ 2)

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า

จากการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย Children’s 

depression inventory ฉบับภาษาไทย พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 

จ�านวน 210 ราย มภีาวะซมึเศร้า 76 ราย คดิเป็นร้อยละ 

36.2 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในกลุ่มที่

ท้ังข่มเหงรังแกผู้อื่นและถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

มากทีสุ่ด จ�านวน 59 ราย (ร้อยละ 77.6) กลุ่มท่ีถกูข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ 10 ราย (ร้อยละ 13.2) และกลุ่มที่

ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ 7 ราย (ร้อยละ 9.2) 

(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร ์

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ)
เพศ ชาย

หญิง

91 (43.3)

119 (56)
อายุเฉลี่ย Mean + S.D. 13.92 + 0.785
ระดับชั้น ม. 2

ม. 3

109 (51.9)

101 (48.1)
เกรดเฉลี่ย 0-1.00

1.01-2.00

2.01-3.00

3.01-4.00

4 (1.9)

21 (10.1)

63 (30.4)

119 (57.5)
สถานภาพบิดามารดา สมรส อยู่ด้วยกัน

สมรส แยกกันอยู่

หย่าร้าง

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

121 (57.6)

26 (12.4)

51 (24.3)

11 (5.2)
ผู้ปกครองอาศัยในบ้านเดียวกัน บิดาและมารดา

ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา

116 (55.2)

94 (44.8)
เศรษฐานะ ขาดแคลน

เพียงพอ

เพียงพอและมีเหลือเก็บ

7 (3.3)

155 (73.8)

48 (22.9)

หมายเหต ุไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา หมายถึง อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา หรือ อาศัยอยู่กับญาติอื่นๆ หรือ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่

ไม่ใช่คนในครอบครัว
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ในกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

มีคะแนนอยู่ในช่วง 2-15 คะแนน เฉลี่ย 8.58 ± 2.84 

คะแนน โดยคะแนนมากจะมีสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนดี ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรู้สึกปลอดภัยบางครั้ง 

จ�านวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) รูส้กึมคีวามสขุสนกุสนาน

บ่อยๆ จ�านวน 85 ราย (ร้อยละ 40.5) คุณครูเอาใจใส่

บางครั้ง จ�านวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) คุณครูพยายาม

หยดุการกลัน่แกล้งบ่อยๆ จ�านวน 78 ราย (ร้อยละ 37.1) 

และนักเรียนพยายามหยุดการกลั่นแกล้งบางครั้ง 

จ�านวน 79 ราย (ร้อยละ 37.6) (ตารางที่ 2)

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า

จากการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย Children’s 

depression inventory ฉบับภาษาไทย พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 

จ�านวน 210 ราย มภีาวะซมึเศร้า 76 ราย คดิเป็นร้อยละ 

36.2 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในกลุ่มที่

ท้ังข่มเหงรังแกผู้อื่นและถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

มากทีส่ดุ จ�านวน 59 ราย (ร้อยละ 77.6) กลุ่มท่ีถกูข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ 10 ราย (ร้อยละ 13.2) และกลุ่มที่

ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ 7 ราย (ร้อยละ 9.2) 

(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ)
เพศ ชาย

หญิง

91 (43.3)

119 (56)
อายุเฉลี่ย Mean + S.D. 13.92 + 0.785
ระดับชั้น ม. 2

ม. 3

109 (51.9)

101 (48.1)
เกรดเฉลี่ย 0-1.00

1.01-2.00

2.01-3.00

3.01-4.00

4 (1.9)

21 (10.1)

63 (30.4)

119 (57.5)
สถานภาพบิดามารดา สมรส อยู่ด้วยกัน

สมรส แยกกันอยู่

หย่าร้าง

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

121 (57.6)

26 (12.4)

51 (24.3)

11 (5.2)
ผู้ปกครองอาศัยในบ้านเดียวกัน บิดาและมารดา

ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา

116 (55.2)

94 (44.8)
เศรษฐานะ ขาดแคลน

เพียงพอ

เพียงพอและมีเหลือเก็บ

7 (3.3)

155 (73.8)

48 (22.9)

หมายเหตุ ไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา หมายถึง อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา หรือ อาศัยอยู่กับญาติอื่นๆ หรือ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่

ไม่ใช่คนในครอบครัว



ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน

โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2563
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยต่างๆ 

ปัจจัย จ�านวน (ร้อยละ)
ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ (n=210)

ถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์
ทั้งถูกข่มเหงรังแกและรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์

39 (18.6)
19 (9.0)

152 (72.4)
ความต่อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)

ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง

16 (8.4)
174 (91.6)

ระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือ (n=191)
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1 ปี

93 (61.6)
53 (35.1)

4 (2.6)
1 (0.7)

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (n=210) Mean + S.D. 8.58 + 2.84
มีภาวะซึมเศร้า (n=210) 76 (36.2)
ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง (n=210) ต�่า

สูง
43 (20.5)

167 (79.5)

ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในชีวิต (n=210) ต�่า
สูง

6 (2.9)
202 (97.1)

ระดับความช่วยเหลือทางสังคม (n=210) ต�่า
ปานกลาง
สูง

9 (4.5)
77 (38.1)

116 (57.4)
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว (n=210) ต�่า

ปานกลาง
สูง

22 (10.5)
71 (33.8)

117 (55.7)
ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน (n=210) ต�่า

ปานกลาง
สูง

16 (7.6)
83 (39.5)

111 (52.9)
ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210) ต�่า

ปานกลาง
สูง

20 (9.6)
79 (37.8)

110 (52.6)

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต 

และระดับความช่วยเหลือทางสังคม 

พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ข่มเหงรงัแก

บนโลกไซเบอร์ มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า 

จ�านวน 43 ราย (ร้อยละ 20.5) ระดบัความภาคภมูใิจใน

ตนเองสูง จ�านวน 167 ราย(ร้อยละ 79.5) ความแข็งแกร่ง

และยืดหยุ่นในชีวิตต�่า จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 2.9) 

ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในชีวิตสูง จ�านวน 202 ราย 

(ร้อยละ 97.1) ระดับความช่วยเหลือทางสังคมต�่า 

จ�านวน 9 ราย (ร้อยละ 4.5) ระดับความช่วยเหลือทาง

สังคมปานกลาง จ�านวน 77 คนราย (ร้อยละ 38.1) และ

ระดับความช่วยเหลือทางสังคมสูง จ�านวน116 ราย 

(ร้อยละ 57.4) โดยส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือ

จากท้ังครอบครัว เพื่อน และบุคคลพิเศษในระดับสูง 

(ตารางที่ 2)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 25638

ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยต่างๆ 

ปัจจัย จ�านวน (ร้อยละ)
ประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ (n=210)

ถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์
ข่มเหงรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์
ทั้งถูกข่มเหงรังแกและรังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์

39 (18.6)
19 (9.0)

152 (72.4)
ความต่อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)

ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง

16 (8.4)
174 (91.6)

ระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือ (n=191)
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1 ปี

93 (61.6)
53 (35.1)

4 (2.6)
1 (0.7)

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (n=210) Mean + S.D. 8.58 + 2.84
มีภาวะซึมเศร้า (n=210) 76 (36.2)
ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง (n=210) ต�่า

สูง
43 (20.5)
167 (79.5)

ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในชีวิต (n=210) ต�่า
สูง

6 (2.9)
202 (97.1)

ระดับความช่วยเหลือทางสังคม (n=210) ต�่า
ปานกลาง
สูง

9 (4.5)
77 (38.1)
116 (57.4)

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว (n=210) ต�่า
ปานกลาง
สูง

22 (10.5)
71 (33.8)
117 (55.7)

ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน (n=210) ต�่า
ปานกลาง
สูง

16 (7.6)
83 (39.5)

111 (52.9)
ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210) ต�่า

ปานกลาง
สูง

20 (9.6)
79 (37.8)

110 (52.6)

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต 

และระดับความช่วยเหลือทางสังคม 

พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์ข่มเหงรงัแก

บนโลกไซเบอร์ มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า 

จ�านวน 43 ราย (ร้อยละ 20.5) ระดบัความภาคภมูใิจใน

ตนเองสูง จ�านวน 167 ราย(ร้อยละ 79.5) ความแข็งแกร่ง

และยืดหยุ่นในชีวิตต�่า จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 2.9) 

ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในชีวิตสูง จ�านวน 202 ราย 

(ร้อยละ 97.1) ระดับความช่วยเหลือทางสังคมต�่า 

จ�านวน 9 ราย (ร้อยละ 4.5) ระดับความช่วยเหลือทาง

สังคมปานกลาง จ�านวน 77 คนราย (ร้อยละ 38.1) และ

ระดับความช่วยเหลือทางสังคมสูง จ�านวน116 ราย 

(ร้อยละ 57.4) โดยส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือ

จากท้ังครอบครัว เพื่อน และบุคคลพิเศษในระดับสูง 

(ตารางที่ 2)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน

กลุ่มที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

พบว่าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี

นัยส�าคัญ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย สภาพแวดล้อมโรงเรียน 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง ระดับความแข็งแกร่ง

และยดืหยุน่ของชีวติ และระดบัความช่วยเหลอืทางสังคม

ทั้งจากครอบครัว เพื่อน และบุคคลพิเศษ โดยเกรดเฉลี่ย

ต�่าสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าเกรดเฉลี่ยสูง 

(p = 0.045) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนคะแนนต�่า

จะสัมพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้ามากข้ึน (spearman r = -0.319) 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่าสัมพันธ์กับภาวะซึม

เศร้ามากกว่าระดับความภาคภูมิใจในตนเองสูง (p < 

0.001) ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่าสัมพันธ์กับ

ภาวะซมึเศร้ามากกว่าระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุน่สงู 

(p = 0.002) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับความแข็งแกร่ง

และยืดหยุ่นต�่าทุกรายมีภาวะซึมเศร้า ระดับความช่วย

เหลือทางสังคมต�่าจะสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่า

ระดบัความช่วยเหลอืทางสงัคมสงู (p < 0.001) และระดับ

ความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัว เพื่อนและบุคคลพิเศษ

ต�่าจะสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากขึ้น (p = < 0.001, 

< 0.001, 0.001 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

ปัจจัย

กลุ่มที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

p - value

ความต่อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)
ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง

8 (50.0)
61 (35.1)

8 (50.0)
113 (64.9)

0.280

ระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือ (n=191)
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1 ปี

39 (41.9)
16 (30.2)
1 (25.0)
1 (100)

54 (58.1)
37 (69.8)
3 (75.0)

0 (0)

0.248

ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง (n=210)
ต�่า
สูง 34 (79.1)

42 (25.1)
9 (20.9)

125 (74.9)
< 0.001

ระดับความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น (n=210)
ต�่า
สูง

6 (100)
69 (34.2)

0 (0)
133 (65.8)

0.002

ระดับความช่วยเหลือทางสังคม (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

5 (55.6)
41 (53.2)
25 (21.6)

4 (44.4)
36 (46.8)
91 (78.4)

< 0.001

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

16 (72.7)
36 (50.7)
24 (20.5)

6 (27.3)
35 (49.3)
93 (79.5)

< 0.001

Factors Associated with Depression in Adolescents with Cyberbullying Kewalee Chaisuwannarak et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 65 No. No. 2 April - June 2020 9

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน

กลุ่มที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

พบว่าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี

นัยส�าคัญ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย สภาพแวดล้อมโรงเรียน 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง ระดับความแข็งแกร่ง

และยดืหยุน่ของชีวติ และระดบัความช่วยเหลอืทางสังคม

ทั้งจากครอบครัว เพื่อน และบุคคลพิเศษ โดยเกรดเฉลี่ย

ต�่าสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าเกรดเฉลี่ยสูง 

(p = 0.045) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนคะแนนต�่า

จะสัมพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้ามากข้ึน (spearman r = -0.319) 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่าสัมพันธ์กับภาวะซึม

เศร้ามากกว่าระดับความภาคภูมิใจในตนเองสูง (p < 

0.001) ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่าสัมพันธ์กับ

ภาวะซมึเศร้ามากกว่าระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นสงู 

(p = 0.002) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับความแข็งแกร่ง

และยืดหยุ่นต�่าทุกรายมีภาวะซึมเศร้า ระดับความช่วย

เหลือทางสังคมต�่าจะสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่า

ระดบัความช่วยเหลอืทางสงัคมสงู (p < 0.001) และระดับ

ความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัว เพื่อนและบุคคลพิเศษ

ต�่าจะสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากขึ้น (p = < 0.001, 

< 0.001, 0.001 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

ปัจจัย

กลุ่มที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

p - value

8 (50.0)
61 (35.1)

8 (50.0)
113 (64.9)

0.280

39 (41.9)
16 (30.2)
1 (25.0)
1 (100)

54 (58.1)
37 (69.8)
3 (75.0)

0 (0)

0.248

เพศ (n=210)
ชาย
หญิง

ระดับชั้น (n=210)
ม.2
ม.3

เกรด (n=210)
0 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00

สถานภาพบิดามารดา (n=210)
สมรส อยู่ด้วยกัน
สมรส แยกกันอยู่
หย่าร้าง
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

ความต่อเนื่องในการข่มเหงรังแก (n=191)
ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือ (n=191)
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ 
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1 ปี

30 (33.0)
46 (38.7)

61 (67.0)
73 (61.3)

0.469

41 (37.6)
35 (34.7)

68 (62.4)
66 (65.3)

0.669

3 (75.0)
12 (57.1)
23 (36.5)
37 (31.1)

1 (25.0)
9 (42.9)

40 (63.5)
82 (68.9)

0.045

36 (29.8)
11 (42.3)
24 (47.1)
5 (45.5)

85(70.2)
15 (57.7)
27 (52.9)
6 (54.5)

0.149



ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน

โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ปัจจัย

กลุ่มที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

p - value

ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

12 (75.0)
38 (45.8)
26 (23.4)

4 (25.0)
45 (54.2)
85 (76.7)

< 0.001

ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

11 (55.0)
37 (46.8)
27 (24.5)

9 (45.0)
42 (53.2)
83 (75.5)

0.001

เพศ (n=210)
ชาย
หญิง

30 (33.0)
46 (38.7)

61 (67.0)
73 (61.3)

0.469

ระดับชั้น (n=210)
ม.2
ม.3

41 (37.6)
35 (34.7)

68 (62.4)
66 (65.3) 0.669

เกรด (n=210)
0 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00

3 (75.0)
12 (57.1)
23 (36.5)
37 (31.1)

1 (25.0)
9 (42.9)

40 (63.5)
82 (68.9)

0.045

สถานภาพบิดามารดา (n=210)
สมรส อยู่ด้วยกัน
สมรส แยกกันอยู่
หย่าร้าง
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

36 (29.8)
11 (42.3)
24 (47.1)
5 (45.5)

85(70.2)
15 (57.7)
27 (52.9)
6 (54.5)

0.149

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ (ต่อ)

การวเิคราะห์ถดถอยโลจิสตคิ (Binary logistic 

regression analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ

สมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าในวัยรุน่ท่ีมปีระสบการณ์

ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

หลังจากควบคุมตัวแปรที่สัมพันธ ์กับภาวะ

ซึมเศร้าแล้ว พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า

อย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ระดับความภาคภมูิใจในตนเอง และระดบัความช่วยเหลือ

จากครอบครัว โดยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต�่า 

(p = 0.02, OR = 0.843, 95%CI = 0.727-0.979) ระดบั

ความภาคภมูใิจในตนเองต�า่ (p < 0.001, OR = 5.995, 

95%CI = 2.307-15.580) และระดบัความช่วยเหลอืจาก

ครอบครัวต�่า (p = 0.048, OR = 5.463, 95%CI = 

1.014-29.451) มคีวามสัมพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าอย่างมี

นัยส�าคัญ (ตารางที่ 4)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 256310

ปัจจัย

กลุ่มที่มีประสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จ�านวน (ร้อยละ)

p - value

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ (ต่อ)

การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Binary logistic 

regression analysis) เพือ่ศึกษาปัจจัยทีม่ีความ 
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์ 
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

หลังจากควบคุมตัวแปรที่สัมพันธ ์กับภาวะ

ซึมเศร้าแล้ว พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า

อย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ระดับความภาคภมูิใจในตนเอง และระดบัความช่วยเหลือ

จากครอบครัว โดยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต่�า 

(p = 0.02, OR = 0.843, 95%CI = 0.727-0.979) ระดับ 
ความภาคภมูใิจในตนเองต�า่ (p < 0.001, OR = 5.995, 

95%CI = 2.307-15.580) และระดับความช่วยเหลือจาก 
ครอบครัวต่�า (p = 0.048, OR = 5.463, 95%CI = 

1.014-29.451) มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี 
นัยส�าคัญ (ตารางที่ 4)

12 (75.0)
38 (45.8)
26 (23.4)

4 (25.0)
45 (54.2)
85 (76.7)

< 0.001

11 (55.0)
37 (46.8)
27 (24.5)

9 (45.0)
42 (53.2)
83 (75.5)

0.001

ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง (n=210)
ต�่า
สูง

ระดับความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น (n=210)
ต�่า
สูง

ระดับความช่วยเหลือทางสังคม (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว (n=210)
ต�่า
ปานกลาง
สูง

42 (25.1)
9 (20.9)

125 (74.9)
< 0.001

6 (100)
69 (34.2)

0 (0)
133 (65.8)

0.002

5 (55.6)

41 (53.2)
25 (21.6)

4 (44.4)
36 (46.8)
91 (78.4)

< 0.001

16 (72.7)
36 (50.7)
24 (20.5)

6 (27.3)
35 (49.3)
93 (79.5)

< 0.001

34 (79.1)
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ถดถอยโลจิสตคิ (Binary logistic regression analysis) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ีความสมัพันธ์

กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

ปัจจัย B p-value odds ratio 95% C.I.
ค่าคงที่ -0.459 0.561 0.632
เกรด

0 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00

1.288
0.341
0132

0.468
0.627
0.747
0.869

3.627
1.406
1.142

0.112-117.928
0.356-5.549
0.510-2.556

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน -0.170 0.025 0.843 0.727-0.979
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า 1.791 < 0.001 5.995 2.307-15.580

ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่า 21.732 0.999 2.7 x 109 0.000

ระดับความช่วยเหลือทางสังคม
ต�่า
ปานกลาง
สูง

-1.118
0.248

0.499
0.744
0.577

0.327
1.282

0.013-8.390
0.288-5.694

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว
ต�่า
ปานกลาง
สูง

1.698
0.838

0.048
0.091
0.096

5.463
2.312

1.014-29.451
0.875-6.110

ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ต�่า
ปานกลาง
สูง

1.295
-0.006

0.238
0.990
0.446

3.650
0.994

0.426-31.274
0.384-2.575

ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ
ต�่า
ปานกลาง
สูง

-0.389
0.268

0.739
0.660
0.780

0.678
1.308

0.069-6.661
0.396-4.322

วิจารณ์
ปัจจุบันในประเทศไทยพบการข่มเหงรังแกบน

โลกไซเบอร์มากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากในด้าน

ต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาพฤติกรรม จึงมี

การศึกษาเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกรูปแบบนี้มากขึ้น 

ส่วนปัจจัยทางจิตเวชที่มีความสัมพันธ์กับการข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา

มากนัก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกในประเทศไทยที่

ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าในกลุม่ที่

มีการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็น

ผลกระทบจากการข่มเหงรังแกรูปแบบนี้มากที่สุด เพื่อ

น�าไปขยายผลในการป้องกันผลกระทบจากพฤติกรรม

ข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป จากการศกึษานีพ้บว่า

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลก

ไซเบอร์ จ�านวน 210 ราย มภีาวะซมึเศร้า 76 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 36.2 โดยปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าอย่าง

มีนัยส�าคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต�่า 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า และระดับความ

ช่วยเหลือจากครอบครัวต�่า
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ถดถอยโลจิสตคิ (Binary logistic regression analysis) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ีความสมัพันธ์

กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

ปัจจัย B p-value odds ratio 95% C.I.
ค่าคงที่ -0.459 0.561 0.632
เกรด

0 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00

1.288
0.341
0132

0.468
0.627
0.747
0.869

3.627
1.406
1.142

0.112-117.928
0.356-5.549
0.510-2.556

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน -0.170 0.025 0.843 0.727-0.979
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า 1.791 < 0.001 5.995 2.307-15.580

ระดับความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต�่า 21.732 0.999 2.7 x 109 0.000

ระดับความช่วยเหลือทางสังคม
ต�่า
ปานกลาง
สูง

-1.118
0.248

0.499
0.744
0.577

0.327
1.282

0.013-8.390
0.288-5.694

ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัว
ต�่า
ปานกลาง
สูง

1.698
0.838

0.048
0.091
0.096

5.463
2.312

1.014-29.451
0.875-6.110

ระดับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ต�่า
ปานกลาง
สูง

1.295
-0.006

0.238
0.990
0.446

3.650
0.994

0.426-31.274
0.384-2.575

ระดับความช่วยเหลือจากบุคคลพิเศษ
ต�่า
ปานกลาง
สูง

-0.389
0.268

0.739
0.660
0.780

0.678
1.308

0.069-6.661
0.396-4.322

วิจารณ์
ปัจจุบันในประเทศไทยพบการข่มเหงรังแกบน

โลกไซเบอร์มากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากในด้าน

ต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาพฤติกรรม จึงมี

การศึกษาเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกรูปแบบนี้มากขึ้น 

ส่วนปัจจัยทางจิตเวชที่มีความสัมพันธ์กับการข่มเหง

รังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา

มากนัก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกในประเทศไทยที่

ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าในกลุม่ที่

มีการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็น

ผลกระทบจากการข่มเหงรังแกรูปแบบนี้มากที่สุด เพื่อ

น�าไปขยายผลในการป้องกันผลกระทบจากพฤติกรรม

ข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป จากการศกึษานีพ้บว่า

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลก

ไซเบอร์ จ�านวน 210 ราย มภีาวะซมึเศร้า 76 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 36.2 โดยปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าอย่าง

มีนัยส�าคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต�่า 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า และระดับความ

ช่วยเหลือจากครอบครัวต�่า
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โลกไซเบอร์
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กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์ จ�านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.4 จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แบ่งตามรูปแบบการรังแกพบว่า
กลุ่มที่เคยทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์พบ
มากท่ีสดุ ร้อยละ 72.4 รองลงมาคอื กลุม่ท่ีเคยถกูข่มเหง
รงัแก ร้อยละ 18.6 และกลุม่ทีเ่คยเป็นผูข่้มเหงรงัแกผู้อืน่ 
ร้อยละ 9.0 โดยรูปแบบการรังแกท่ีพบมาก ได้แก่ 
ถูกล้อเลียนชื่อ ตั้งฉายา, ถูกเพิกเฉย ไม่สนใจ ถูกไม่
เคารพ ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม และน�ารูปภาพไปตัด
ต่อให้ดูตลก/วาบหวิว/น่าอาย พบว่าความชุกในการ
ศกึษานีม้ากกว่าการศกึษาอืน่ๆ ทีผ่่านมา อาจเป็นเพราะ
ปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยมีากขึน้ทกุวนั ท�าให้การรงัแก
รูปแบบนี้ท�าได้ง่ายขึ้นจึงพบมากขึ้น ส่วนรูปแบบการ
รงัแกท่ีพบมากทีส่ดุสอดคล้องกบังานวจิยัในประเทศไทย 
เรื่องความชุกของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร คือ 
กลุ่มท่ีเคยทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์ 
กลุ่มที่เคยถูกข่มเหงรังแก และกลุ่มที่เคยเป็นผู้ข่มเหง
รงัแกผูอ้ืน่ ตามล�าดบั โดยรปูแบบทีใ่ช้รงัแกยงัสอดคล้อง
กับงานวิจัยนี้อีกด้วย3 

โดยการศกึษานีใ้นกลุม่ตัวอย่างท่ีมปีระสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ พบว่ามีภาวะซึมเศร้า 
76 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 ใกล้เคียงกับงานวิจัยจาก
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการถูกข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์และภาวะทาง
จิตใจในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพบว่านักเรียนที่มี
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 33.922 
จะเห็นว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในการศึกษานี้มี
มากกว่า อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาท�าการศึกษา
แตกต่างกัน ซ่ึงในปัจจุบันมีการรังแกบนโลกไซเบอร์
มากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น จึงพบภาวะซึมเศร้า
ในงานวิจัยนี้มากกว่า และการศึกษาที่ผ่านมาศึกษา
เฉพาะในกลุม่ทีถ่กูข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ ไม่รวมถงึ
กลุ่มที่รังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ จึงอาจท�าให้ความชุก
ของภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าการศึกษาครั้งนี้

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ภาวะซมึเศร้าอย่างมนัียส�าคัญในวัยรุน่ท่ีมปีระสบการณ์
ข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่ไม่ดี ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า และ
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวต�่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีผ่านมาซึ่งพบว่าปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในกลุ่มท่ีมีการรังแกบนโลกไซเบอร์มีท้ังปัจจัย
เฉพาะบคุคล ปัจจยัระหว่างบคุคล และปัจจยัทางสังคม 
โดยปัจจยัเฉพาะบคุคลมกัจะมรีะดบัความภาคภมูใิจใน
ตนเองต�า่10,11 ระดบัความแขง็แกร่งในชวีติต�า่12,13 การไม่
ให้อภัย ปัจจัยระหว่างบุคคลจะพบการได้รับความ
ช่วยเหลือทั้งจากครอบครัวและเพื่อนน้อย หรือมีปัญหา
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัและกลุม่เพือ่น14-16 ส่วนปัจจยั
ทางสงัคมจะพบว่าโรงเรยีนทีม่คีวามปลอดภยั คุณครใูห้
ความช่วยเหลอื จะมส่ีวนช่วยให้เดก็รูส้กึปลอดภยัจงึเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัภาวะซมึเศร้าในกลุม่ทีม่กีาร
รงัแกกนับนโลกไซเบอร์17 ส่วนระดบัความแขง็แกร่งและ
ความยืดหยุ่นในชีวิตในการศึกษานี้พบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่
มคีวามแขง็แกร่งในชวิีตต�า่มจี�านวนน้อยมาก เมือ่น�ามา
วิเคราะห์จึงไม่สามารถสรุปได้

จดุแขง็ของการศกึษาน้ี คอื เป็นการศกึษาครัง้แรก
ในประเทศไทยทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลก
ไซเบอร์ คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบแบ่งหลาย
ขัน้ตอน (multi- stage sampling) มีการสุม่โดยแบ่งตาม
ขนาดโรงเรียน ซึ่งขนาดโรงเรียนท่ีต่างกันก็อาจจะมี
ปัจจยัต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้ได้กลุม่ตวัอย่างทีห่ลาก
หลาย และผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เท่านั้น เนื่องจากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นระดับชั้นท่ีอาจจะมีปัจจัยรบ
กวนอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าได้ เช่น การปรับตัว
กับโรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ การเรียนรูปแบบที่แตกต่าง
จากชั้นประถมศึกษา เป็นต้น 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์

เกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 256312

กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบน
โลกไซเบอร์ จ�านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.4 จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แบ่งตามรูปแบบการรังแกพบว่า
กลุ่มที่เคยทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์พบ
มากท่ีสดุ ร้อยละ 72.4 รองลงมาคอื กลุม่ท่ีเคยถกูข่มเหง
รงัแก ร้อยละ 18.6 และกลุม่ทีเ่คยเป็นผูข่้มเหงรงัแกผู้อืน่ 
ร้อยละ 9.0 โดยรูปแบบการรังแกท่ีพบมาก ได้แก่ 
ถูกล้อเลียนชื่อ ตั้งฉายา, ถูกเพิกเฉย ไม่สนใจ ถูกไม่
เคารพ ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม และน�ารูปภาพไปตัด
ต่อให้ดูตลก/วาบหวิว/น่าอาย พบว่าความชุกในการ
ศกึษานีม้ากกว่าการศกึษาอืน่ๆ ทีผ่่านมา อาจเป็นเพราะ
ปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยมีากขึน้ทกุวนั ท�าให้การรงัแก
รูปแบบนี้ท�าได้ง่ายข้ึนจึงพบมากข้ึน ส่วนรูปแบบการ
รงัแกท่ีพบมากทีส่ดุสอดคล้องกบังานวจิยัในประเทศไทย 
เรื่องความชุกของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร คือ 
กลุ่มท่ีเคยทั้งถูกรังแกและรังแกผู้อ่ืนบนโลกไซเบอร์ 
กลุ่มที่เคยถูกข่มเหงรังแก และกลุ่มที่เคยเป็นผู้ข่มเหง
รงัแกผูอ้ืน่ ตามล�าดบั โดยรปูแบบทีใ่ช้รงัแกยงัสอดคล้อง
กับงานวิจัยนี้อีกด้วย3 

โดยการศกึษานีใ้นกลุม่ตวัอย่างท่ีมปีระสบการณ์
ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ พบว่ามีภาวะซึมเศร้า 
76 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 ใกล้เคียงกับงานวิจัยจาก
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการถูกข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์และภาวะทาง
จิตใจในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาพบว่านักเรียนที่มี
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 33.922 
จะเห็นว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในการศึกษานี้มี
มากกว่า อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาท�าการศึกษาแตก
ต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการรังแกบนโลกไซเบอร์มากขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น จึงพบภาวะซึมเศร้าในงาน
วิจัยนี้มากกว่า และการศึกษาที่ผ่านมาศึกษาเฉพาะใน
กลุ่มที่ถูกข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ ไม่รวมถึงกลุ่มที่
รังแกผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ จึงอาจท�าให้ความชุกของ
ภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าการศึกษาครั้งนี้

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ภาวะซมึเศร้าอย่างมนัียส�าคัญในวัยรุน่ท่ีมปีระสบการณ์
ข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่ไม่ดี ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า และ
ระดับความช่วยเหลือจากครอบครัวต�่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยท่ีผ่านมาซึ่งพบว่าปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในกลุ่มท่ีมีการรังแกบนโลกไซเบอร์มีท้ังปัจจัย
เฉพาะบคุคล ปัจจยัระหว่างบคุคล และปัจจยัทางสงัคม 
โดยปัจจยัเฉพาะบคุคลมกัจะมรีะดบัความภาคภมูใิจใน
ตนเองต�า่10,11 ระดบัความแขง็แกร่งในชวีติต�า่12,13 การไม่
ให้อภัย, ปัจจัยระหว่างบุคคลจะพบการได้รับความ
ช่วยเหลือทั้งจากครอบครัวและเพื่อนน้อย หรือมีปัญหา
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัและกลุม่เพือ่น14-16 ส่วนปัจจยั
ทางสงัคมจะพบว่าโรงเรยีนทีม่คีวามปลอดภยั คุณครใูห้
ความช่วยเหลอื จะมส่ีวนช่วยให้เดก็รูส้กึปลอดภยัจงึเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัภาวะซมึเศร้าในกลุ่มทีม่กีาร
รงัแกกนับนโลกไซเบอร์17 ส่วนระดบัความแขง็แกร่งและ
ความยืดหยุ่นในชีวิตในการศึกษานี้พบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่
มคีวามแขง็แกร่งในชวิีตต�า่มจี�านวนน้อยมาก เมือ่น�ามา
วิเคราะห์จึงไม่สามารถสรุปได้

จดุแขง็ของการศกึษาน้ี คอื เป็นการศกึษาครัง้แรก
ในประเทศไทยทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลก
ไซเบอร์ คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบแบ่งหลาย
ขัน้ตอน (multi- stage sampling) มีการสุม่โดยแบ่งตาม
ขนาดโรงเรียน ซึ่งขนาดโรงเรียนท่ีต่างกันก็อาจจะมี
ปัจจยัต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้ได้กลุม่ตวัอย่างทีห่ลาก
หลาย และผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เท่านั้น เนื่องจากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นระดับชั้นท่ีอาจจะมีปัจจัยรบ
กวนอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าได้ เช่น การปรับตัว
กับโรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ การเรียนรูปแบบที่แตกต่าง
จากชั้นประถมศึกษา เป็นต้น 
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ข้อจ�ากัดของการศึกษาน้ี คือ การคัดเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างทีศ่กึษาในโรงเรยีนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการ

ศกึษามธัยมศึกษาในกรงุเทพมหานครและกลุม่ตวัอย่าง

มขีนาดเลก็ ท�าให้กลุม่ตวัอย่างนีไ้ม่สามารถเป็นตวัแทน

ของประชากรท้ังหมดได้ และเนื่องจากแบบสอบถามมี

จ�านวนข้อมากและเป็นการตอบด้วยตนเองจึงมีข้อมูลที่

ตกหล่นค่อนข้างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจึงท�าการ

วิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลตามจ�านวนข้อมูลที่ได้จริง

การศึกษาในอนาคตอาจท�าในกลุ่มประชากร

จ�านวนมากขึน้ มคีวามหลากหลายมากขึน้ วิเคราะห์ผล

โดยแบ่งตามรูปแบบการข่มเหงรังแก ศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัภาวะทางจติเวชอืน่ๆ ทีพ่บบ่อยในกลุม่

ที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ เช่น 

การไม่ไปโรงเรียน การใช้สารเสพติด การฆ่าตัวตาย 

เป็นต้น และอาจจะน�าไปศึกษาปัจจัยเชิงลึกที่สัมพันธ์

กับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ข่มเหงรังแก

บนโลกไซเบอร์ เพื่อวางแผนป้องกันผลกระทบจาก

การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป

สรุป
จากการศึกษานี้สรุปได้ว ่า ปัจจัยที่ มีความ

สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ ่นที่มีประสบการณ์

ข่มเหงรงัแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนต�่า ระดับความภาคภูมิใจในตนเองต�่า และ

ระดบัความช่วยเหลือจากครอบครวัต�า่ ดงันัน้ในการดแูล

วัยรุ ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 

ควรปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย ช่วยให้วัยรุ่น

รู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง และแนะน�าครอบครัว

ให้ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าไม่เพียง

แต่ปัจจยัเฉพาะบคุคลทีส่มัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า ปัจจยั

ระหว่างบุคคลและปัจจัยทางสังคมยังสัมพันธ์กับภาวะ

ซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการรังแกบนโลกไซเบอร์อีกด้วย 

ดังนั้นสังคมไทยจึงควรจะตระหนักและให้ความส�าคัญ

กับการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะ
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