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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของพฤติกรรมกล่ันแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อนและครูกับพฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
วธิกีารศกึษา การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาเชงิพรรณนาแบบตดัขวางในนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,144 ราย โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถาม
พฤตกิรรมการรงัแกบนโลกไซเบอร์ และแบบสอบถามความผกูพนัทางจติใจกบัพ่อแม่ เพือ่น (inventory 
of parental and peer attachment-Revised; IPPA-R) และครู (Inventory of teacher-student 
relationships; IT-SR) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน 
คือ chi-square, ANOVA และ multinomial logistic regression ในการหาความสัมพันธ์
ผลการศึกษา นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ 
(ร้อยละ 56.7) โดยเป็นกลุ่มที่เป็นเหยื่อ (ร้อยละ 25.2) รองลงมาคือกลุ่มที่เป็นทั้งเหยื่อและผู้กลั่นแกล้ง 
(ร้อยละ 24.4) และกลุ่มผู้กลั่นแกล้ง (ร้อยละ 7.2) โดยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ เพศชาย รายได้เฉลี่ย
ครอบครัวต�่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้ Instagram สัมพันธ์กับการเป็นผู้กล่ันแกล้ง ส่วนการมี
ประสบการณ์เป็นทัง้เหยือ่และผูก้ลัน่แกล้งสมัพันธ์กบัเพศชาย ระดบัมัธยมศกึษาปีที ่1 การใช้ระยะเวลา
เล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่า 7 ชั่วโมง/วัน การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตน้อย ความผูกพันกับพ่อแม่ต�่า 
ความผูกพันกับเพื่อนต�่า ส่วนการมีประสบการณ์เป็นเหยื่อสัมพันธ์กับระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การใช้
ระยะเวลาอนิเทอร์เนต็มากกว่า 7 ชัว่โมง/วัน การค้นหาข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็น้อย ความผกูพนัพ่อแม่ต�า่ 
และความผูกพันกับครูสูง
สรุป ผู้ปกครองและครูควรให้ความส�าคัญในการแสดงความผูกพันที่ดีต่อเด็กผ่านการพูดคุยส่ือสาร 
โดยสร้างความไว้วางใจและการลดความรูส้กึแปลกแยก รวมถงึส่งเสรมิทกัษะทางสงัคมแก่เด็กเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ต่อไป
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ABSTRACT

Objective : To evaluate the association between parent, peer, and teacher attachment, 

and cyberbullying.

Method : This is a cross-sectional descriptive research in 1,144 grade 7-9 students in 

Bangkok. The research tools were personal information questionnaires, cyberbullying 

questionnaires, and attachment to parents, peers (inventory of parental and peer 

attachment-Revised; IPPA-R) and teachers questionnaires (Inventory of teacher-student 

relationships; IT-SR). Descriptive statistics were used to find frequency, percent, and 

mean. Analytic statistics such as chi-square, ANOVA, and multinomial logistic regression 

were employed to find the association.

Result : The study showed that more than half of the students have experienced 

cyberbullying (56.7%). They were divided into three groups in following order 1) victims 

group (25.2%), 2) both victims and cyberbullies group (24.4%), and bullies group (7.2%). 

Male, low average family income, social media usage and Instagram usage were found 

to be related with previously bullies group. The victims and bullies group were found 

to be related with male, Mattayom 1 students, time spent on internet for more than 7 

hours/day, not using internet to find information, and weak attachment to parents and 

friends. The victims group were found to be related with Mattayom 1 students, time 

spent on internet for more than 7 hours/day, not using internet to find information and 

weak attachment to parents, but strong attachment to teachers. 

Conclusion : Establishing good relationship between children with parents and teachers 

are possible protective measures to prevent bullies. In addition, building good social 

skill in children is important to strengthen peer relationship which will eventually prevent 

cyberbullying.

Keywords : cyberbullying, parent attachment, peer attachment, teacher attachment, 
associated factors
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บทน�า
พฤติกรรมการกลั่นแกล ้งบนโลกไซเบอร ์ 

(cyberbullying) คอืการกลัน่แกล้งรงัแกผูอ้ืน่ผ่านการใช้

เทคโนโลยี1 เช่น การนนิทา การแอบอ้างชือ่ การน�าข้อมลู

ส่วนตัวผู้อื่นไปเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นเสียหายหรืออับอาย

โดยกระท�าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแตกต่างจาก

การกลั่นแกล้งในชีวิตจริงเนื่องจากการแชร์หรือโพสต์

ทางออนไลน์นัน้มผีูพ้บเห็นมากและหยดุเผยแพร่ได้ยาก 

ผู้พบเห็นสามารถจัดเก็บข้อความ รูปภาพ วิดีโอ น�ามา

เผยแพร่ต่อ การกลัน่แกล้งสามารถเกดิข้ึนได้ตลอดเวลา 

ไม่จ�ากัดสถานที่ และยากที่จะทราบว่าผู้กลั่นแกล้งเป็น

ใคร2-4 ในประเทศไทย Songsiri5 ส�ารวจความชุกของ

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร ์  ในนักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

จ�านวน 1,200 ราย พบว ่าร ้อยละ 52.4 เคยมี

ประสบการณ์กลั่นแกล ้งรังแกทางออนไลน์5 ซึ่ ง

การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์นั้นส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาทางจิตใจเช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือจนกระทั่ง

การฆ่าตัวตายได้6-8 ดังน้ันการทราบถึงปัจจัยเส่ียงหรือ

ปัจจัยปกป้องเกี่ยวกับการรังแกหรือถูกรังแกบนโลก

ไซเบอร์จึงมีความส�าคัญ

การศึกษาในอดีตพบว่าการกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา รายได้เฉลี่ยในครอบครัว เป็นต้น7, 9 ปัจจัยที่

มคีวามส�าคญัแต่ยงัมกีารศกึษาอยูน้่อยคอื ความผกูพนั

ทางจิตใจกับพ่อแม่ เพื่อนและครู ซึ่งตามทฤษฏีความ

ผูกพันทางจิตใจ (attachment theory) กล่าวว่า

ความผกูพนัทางจติใจแบบมัน่คง (secure attachment) 

ซึ่งเกิดจากการได้รับความใกล้ชิดอบอุ่น การพูดคุย

สื่อสาร การได้รับการยอมรับจากผู้เลี้ยงดู จะเป็นปัจจัย

พืน้ฐานของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบับุคคลอืน่ทีดี่ โดย

มกีารศกึษาพบวยัรุน่ทีม่คีวามผกูพนัใกล้ชดิทางอารมณ์

กับผู้เล้ียงดูสูงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมข่มขู่ทาง

ออนไลน์ลดลง5 และลดการตกเป็นเหย่ือในการกล่ันแกล้ง

รังแกบนโลกไซเบอร์ได้10 กลุ่มเพื่อนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมและจิตใจของวัยรุ่น 

วัยรุ่นท่ีมีความผูกพันทางจิตใจกับเพื่อนสูงมักรับรู้ว่า

เพื่อนสามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือตนได้ แต่เด็ก

ทีม่คีวามผกูพนัทางจติใจกบัเพือ่นต�า่มกัปรบัตวักบักลุม่

เพื่อนไม่ได้11 รู ้สึกถูกเพื่อนปฏิเสธ และสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมกลัน่แกล้งรงัแกบนโลกไซเบอร์12 เช่นเดยีวกนั

กับครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ

แก่นักเรียน สามารถป้องกันหรือลดพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมได ้  โดยมีการศึกษาพบว ่านักเรียนท่ีมี

สัมพันธภาพแบบใกล้ชิดกับครู จะมีพฤติกรรมรังแก

เพื่อนในชีวิตจริงน้อยกว่าผู ้ที่ไม่ใกล้ชิดกับครู13, 14 

จากการศกึษาผ่านมาพบวา่ในประเทศไทยมกีารศกึษา

ท่ีเก่ียวข้องกับศึกษาพฤติกรรมการกล่ันแกล้งบนโลก

ไซเบอร์ของวัยรุ่นในแง่ของความผูกพันกับพ่อแม่ เช่น 

ลกัษณะบรบิทของครอบครวั ความสมัพนัธ์ในครอบครวั 

ความรุนแรงของครอบครัวพ่อและแม่ แต่ยังไม่พบ

การศึกษาท่ีเก่ียวกับความผูกพันทางจิตใจกับพ่อแม่

ซึ่งเป็นการรับรู้ของเด็กว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นที่ไว้

วางใจ ให้ค�าปรกึษาแก่ตนได้หรอืไม่ รวมถงึยงัไม่พบการ

ศึกษาความผูกพันกับเพื่อน และครูที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นยังมี

การศึกษาน้อยมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันทางจิตใจกับ

พ่อแม่ เพื่อนและครูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การกล่ันแกล้งท้ังในชีวิตจริงและโลกไซเบอร์ดังได้

กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในบริบทการกลั่น

แกล้งรงัแกบนโลกไซเบอร์ยงัมีอยูน้่อย ดังน้ันจงึเป็นท่ีมา

ของการศกึษานีโ้ดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ความชกุ

ของการกล่ันแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียน
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มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ 2) ความสัมพันธ์

ระหว ่างความผูกพันกับพ่อแม ่  เพื่อนและครูกับ

พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร ์  โดยมี

สมมติฐาน คือ ความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อนและครู 

มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์

วิธีการศึกษา
 รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา

แบบตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) 

ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 3 สงักดั ได้แก่ สงักดักรงุเทพมหานคร ส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา กรงุเทพมหานคร ใช้การ

สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยสุ่ม

เลือกกลุ่มละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 6 โรงเรียน 

โดยค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

P คอื ความชุกของพฤตกิรรมการข่มเหงรงัแกกนั

บนโลกไซเบอร์จากการศึกษาก่อนหน้า (ร้อยละ 52)

Z คือ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% มีค่าเท่ากับ 

1.96, d คือ สัดส่วนความคาดเคลื่อนเท่ากับ 3%)

จากสูตรค�านวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 1,066 

คน รวมกบัความคลาดเคลือ่นจากข้อมลูไม่สมบูรณ์ของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาประมาณร้อยละ 10 ของ

ขนาดตัวอย่าง (107 คน) ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 1,200 คน 

ประชากร 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรยีนในกรงุเทพมหานคร โดยมเีกณฑ์คดัเข้า

คือ 1) อยู ่ในระบบการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2) สามารถอ่านและตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง 

โดยมีเกณฑ์การคัดออกคือแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 

การวิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ COA no. MURA2017/355 

ผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แจงกระบวนการวิจัยให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 

จากนั้นแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตอบด้วย

ตนเอง จากน้ันจึงรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเองเป็น

รายบุคคล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบสอบถาม 5 ส่วน ได้แก่ 

1. ข้อมลูทัว่ไปและลกัษณะการใช้อนิเทอร์เน็ต 

โดยผูว้จัิยจดัท�าขึน้เอง ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการ

ศกึษา ผลการเรยีน ภมูหิลงัครอบครวั การใช้อนิเทอร์เนต็

ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในวัน

ธรรมดาและวันหยุด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเป็น

ช่องว่างให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบเป็นจ�านวนชั่วโมงต่อวัน 

2) กิจกรรมท่ีท�าบ่อยท่ีสุดบนอินเทอร์เน็ต ได้แก ่

การค้นหาข้อมูล การเล่นเกม การดาวน์โหลด ดูหนัง 

ฟังเพลง การรับ-ส่งอีเมลล์ และการใช้ social network 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถตอบมากกว่าหนึ่งตัวเลือก 

และ 3) สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุด โดยมีตัวเลือก

ได้แก่ Facebook, Twitter, GooglePlus, LINE, 

Instagram, E-mail และ Chatroom ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัย

สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก ผู้วิจัยน�าผลที่ได้

มาแบ่งกลุม่เป็นผูท้ีใ่ช้และไม่ใช้กจิกรรมนัน้ๆ แล้วน�าผล

ที่ได้มารายงานเป็นความถี่และร้อยละของผู้ที่ใช้

2.  แบบสอบถามพฤติกรรมกลั่นแกล้งบน

โลกไซเบอร ์ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามของ 

บุษยรัต รุ่งสาคร1 และธันยากร ตุดเกื้อ15 โดยปรึกษากับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจ�านวน 3 ท่าน 



Association between Parental, Peer, and Teacher Attachment,  

and Cyberbullying

Anyamanee Lanak et al.

J Psychiatr Assoc Thailand

Vol. 65 No. 3 July - September 2020
249

หาความความแม่นตรงด้านเนื้อหา (content validity) 

แล้วน�าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 

10 ราย (focus group) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจใน

ข้อค�าถาม จากนั้นน�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงและ

แก้ไขแล้วไปลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ราย 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 16 ข้อ โดยเป็นค�าถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 8 ข้อ และค�าถาม

เกี่ยวกับการเป็นเหย่ือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 

8 ข้อ โดยเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมกลั่นแกล้งที่เกิดในช่วง 

6 เดอืนท่ีผ่านมาเช่น นนิทาด่าทอ ส่งข้อความหยาบคาย-

ก่อกวน ข่มขู่คุกคาม ปล่อยข่าวลือ เผยแพร่ข้อมูลส่วน

ตวั แอบอ้างชือ่ การลบหรอืบลอ็กออกจากกลุม่ และการ

ถูกถ่ายการกลั่นแกล้งในชีวิตจริงเพื่อน�าไปเผยแพร่ทาง

อินเทอร์เน็ต แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกได้แก่ ไม่เคยเลย 

นานๆ ครั้ง (1-2 ครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) บางครั้ง 

(เดือนละ 2-3 ครั้ง) บ่อยครั้ง (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง) และ

เป็นประจ�า (สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง) มีค่าความสอดคล้อง

ภายใน (internal consistency) อยู ่ในเกณฑ์ดี 

(Cronbach’s alpha = 0.89) ผู้วิจัยแปลผลที่ได้เป็น 4 

กลุ่มได้แก่ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการกลั่น

แกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ (ไม่เคยเป็นทั้งเหย่ือและ

ผู้กลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์) (คือผู้ที่ตอบว่าเคยมี

ประสบการณ์การกลั่นแกล้งและเป็นเหย่ือการกล่ัน

แกล้งบนโลกไซเบอร์ในระดบัไม่เคยเลย นานๆ ครัง้ และ

บางครัง้เพยีงเท่านัน้) ผูก้ลัน่แกล้ง (คอืผูท่ี้มปีระสบการณ์

กลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ในข้อใดๆ ตั้งแต่ระดับ

บ่อยครั้งและเป็นประจ�า เท่านั้น) เหย่ือ (คือผู ้ที่มี

ประสบการณ์เป็นเหย่ือการกลั่นแกล้งรังแกบนโลก

ไซเบอร์ในข้อใดๆ ตั้งแต่ระดับบ่อยครั้งและเป็นประจ�า 

เท่าน้ัน) และผู้ที่เป็นทั้งผู้กลั่นแกล้งและเหย่ือบนโลก

ไซเบอร์ (คอืผูท้ีม่ทีัง้ประสบการณ์การกลัน่แกล้งและเป็น

เหย่ือการรงัแกบนโลกไซเบอร์ในข้อใดๆ ตัง้แต่ระดบับ่อย

ครั้งและเป็นประจ�า) 

3. แบบสอบถามความผูกพันทางจิตใจกับ

พ่อแม่และเพื่อน ใช้แบบสอบถาม The inventory of 

parent and peer attachment-Revised (IPPA-R) ซึ่ง

พฒันาโดย Gullone และ Robinson K16 แปลเป็นภาษา

ไทยโดย อักษราภัค หลักทอง17 เพื่อวัดการรับรู้ความ

ผูกพันทางจิตใจแบบมั่นคงและความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่

หรือผู้ปกครองมีจ�านวน 28 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ความไว้วางใจ (trust) ประกอบด้วย 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 

2, 3, 4, 10, 13, 14, 21, 23 และ 24 การส่ือสาร 

(communication) ประกอบด้วย 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 6, 

7, 8, 15, 16, 17, 20, 26 และ 28 และการแปลกแยก 

(alienation) ประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9, 11, 12, 

18, 19, 22, 25 และ 27 ส่วนแบบสอบถามความผูกพัน

ทางจิตใจกับเพื่อน มีจ�านวน 25 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

ความไว้วางใจ (trust) ประกอบด้วย 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 

6, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 และ 21 การส่ือสาร 

(communication) ประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 

3, 7, 16, 17, 24 และ 25 และการแปลกแยก (alienation) 

ประกอบด้วย 7 ข้อ ได้แก่ข้อ 4, 9, 10, 11, 18, 22 และ 

23 แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือกได้แก่ จริงเสมอ (3 คะแนน) 

จริงบ้างบางครั้ง (2 คะแนน) และไม่จริง (1 คะแนน) 

พบค่าความสอดคล้องภายในส่วนความผูกพันธ์กับพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองและส่วนความผูกพันธ์กับเพื่อนอยู่ใน

เกณฑ์ดี (Cronbach’s alpha = 0.88 และ 0.85 ตาม

ล�าดับ) ซ่ึงคะแนนที่มากบ่งถึงการมีความผูกพันทาง

จิตใจกับพ่อแม่และเพื่อนที่ดี

4.  แบบสอบถามความผูกพนัทางจติใจกบัครู 

ผูว้จิยัได้แปลมาจาก The inventory of teacher-student 

relationships (IT-SR) ของ Murray และ Zvoch18 เพื่อ

วัดการรับรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

โดยขออนญุาตเจ้าของเครือ่งมอืเพือ่แปลเป็นภาษาไทย 

แบบสอบถามได้รับการแปลโดยผูว้จิยัและจติแพทย์เดก็

และวยัรุน่ และแปลกลับโดยผู้เชีย่วชาญด้านภาษา และ
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น�าเครื่องมือไปทดสอบในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

จ�านวน 10 คน น�าผลที่ได้กลับมาแก้ไขแบบสอบถาม

ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ แบบสอบถามเป็นแบบนกัตอบด้วย

ตนเอง มีจ�านวน 17 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความไว้

วางใจ (trust) ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2 , 3, 7 

และ 13 การสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย 8 

ข้อ ได้แก่ข้อ 4, 8 ,9, 10, 11, 12, 15 และ 17 และการ

แปลกแยก (alienation) ประกอบด้วย 4 ข้อได้แก่ข้อ 5, 

6, 14 และ 16 แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือกคือ ไม่จริงเลย 

(1 คะแนน) จริงบางครั้ง (2 คะแนน) จริงบ่อยครั้ง 

(3 คะแนน) และจริงมากที่สุด (4 คะแนน) พบค่าความ

สอดคล้องภายในอยู่ในเกณฑ์ดี (Cronbach’s alpha = 

0.80) ซึง่คะแนนทีม่ากบ่งถงึการมคีวามผกูพนัทางจติใจ

กับครูที่ดี

สถิติที่ใช้

 วิ เคราะห ์ ข ้ อมู ลทั่ ว ไปและความชุ กของ

ประสบการณ์กลั่นแกล้งรังแกโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ในการค�านวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์

ได้แก่ chi-square, Pearson’s correlation coefficients 

ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูทัว่ไป (เช่น เพศ 

ระดบัชัน้ทีศ่กึษา สถานภาพสมรสของบดิามารดา ระดบั

เศรษฐฐานะ เป็นต้น) และความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อน 

และครู กับพฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ โดย

เลอืกใช้สถติิให้เหมาะสมกบัประเภทของตวัแปร และใช้

สถิติ multinomial logistic regression เพื่อหาอิทธิพล

ของปัจจัยต่างๆ และความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อน และ

ครู กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ โดยน�า

ตัวแปรได้แก่ เพศ ระดับช้ัน ประเภทโรงเรียน ผลการ

เรียนเฉลี่ย สถานภาพสมรสของพ่อแม่ รายได้ของ

ครอบครัวโดยเฉลี่ย ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตโดย

รวม กิจกรรมที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต ประเภทสื่อสังคม

ออนไลน์ที่ใช้ และความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อน และครู

มาเข้าสมการ โดยคัดเลือกจากปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กบัประสบการณ์การกลัน่แกล้งรงัแกบนอนิเทอร์เนต็โดย

การใช้สถิติ chi-square และPearson’s correlation 

coefficients

ผลการศึกษา
ข้อมลูทัว่ไปและลกัษณะการใช้อนิเทอร์เนต็ 

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 1,600 ฉบับ 

ได้รับกลับมา 1,197 ฉบับ (ร้อยละ 74.8) เป็นข้อมูล

ไม่สมบูรณ์ 53 ฉบับ (ร้อยละ 4.4) ดังนั้นมีผู้เข้าร่วมการ

วิจัยมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,144 ราย เป็นเพศชาย 583 ราย 

(ร้อยละ 51) มีอายุเฉลี่ย 13.6 (SD = 0.95, min-max = 

12-16 ปี) ส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 

(เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49) 592 ราย (ร้อยละ 51.7) ศึกษา

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 406 ราย (ร้อยละ 35) เป็นโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

521 ราย (ร้อยละ 45.5) ส่วนใหญ่อาศัยกับพ่อและแม่ 

712 ราย (ร้อยละ 62.2) มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วย

กัน 735 ราย (ร้อยละ 64.2) และมีรายได้ครอบครัว 

7,501-15,000 บาทต่อเดือน 422 ราย (ร้อยละ 36.9) 

(ตาราง 1) ใช้กิจกรรมส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

900 ราย (ร้อยละ 78.7) และสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้มาก

ที่สุดคือ Facebook 985 ราย (ร้อยละ 86.1) ผู้เข้าร่วม

การวจิยัใช้ระยะเวลากบัอนิเทอร์เนต็ในวันธรรมดาเฉลีย่ 

5.85 ชัว่โมง/วนั (SD = 4.26, min-max = 0-24) เป็นผู้ที่

ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 7 ชั่วโมง/วัน 325 ราย (ร้อยละ 

29.1) และผูเ้ข้าร่วมการวิจยัใช้ระยะเวลากบัอนิเทอร์เน็ต

ในวนัหยุดเฉลี่ย 9.15 ชั่วโมง/วัน (SD = 5.60, min-max 

= 1-24) เป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในวันหยุดมากกว่า 7 

ชั่วโมง/วัน 685 ราย (ร้อยละ 61.4) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทั่วไป ลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตและกลุ่มพฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์

ตัวแปร

ไม่เกี่ยวข้อง

(N=495)

เหยื่อ

(N=288)

ผู้กลั่นแกล้ง 

(N=82)

เหยื่อและผู้กลั่นแกล้ง

(N=279) รวม

(N= 1144)จ�านวน 

(ร้อยละ)

จ�านวน 

(ร้อยละ)
χ2 p

จ�านวน 

(ร้อยละ)
χ2 p

จ�านวน 

(ร้อยละ)
χ 2 p

เพศ

ชาย 212 (42.9) 154 (53.5) 8.144 0.004** 53 (64.6) 13.355 0.000*** 164 (58.8) 17.698 0.000*** 583 (51.0)

หญิง 283 (57.1) 134 (46.5) 29 (35.4) 115 (41.2) 561 (49.0)

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 159 (32.1) 120 (41.6) 7.134 0.028* 25 (30.5) 0.456 0.796 102 (36.5) 2.157 0.340 406 (35.5)

มัธยมศึกษาปีที่ 2 166 (33.5) 86 (29.8) 27 (32.9) 98 (35.1) 377 (33.0)

มัธยมศึกษาปีที่ 3 160 (32.3) 82 (28.4) 30 (36.6) 79 (28.3) 351 (30.7)

สถานภาพสมรสพ่อแม่

อยู่ด้วยกัน 327 (66.1) 183 (63.5) 0.814 0.666 53 (64.6) 0.814 0.666 172 (61.6) 5.398 0.067 735 (64.2)

แยกกัน/หย่าร้าง 142 (28.5) 91 (31.5) 24 (29.3) 99 (35.4) 356 (31.1)

อื่นๆ 25 (5.1) 14 (4.9) 5 (6.1) 8 (2.8) 52 (4.5)

รายได้เฉลี่ยครอบครัว

น้อยกว่า 7,500 บาท 27 (5.6) 25 (8.8) 3.145 0.534 14 (17.5) 17.244 0.002** 24 (8.7) 6.141 0.189 90 (7.9)

7,501-15,000 บาท 176 (36.5) 103 (36.2) 28 (35.0) 115 (41.7) 422 (36.0)

15,001-25,000 บาท 137 (28.5) 78 (27.4) 20 (25.0) 71 (25.7) 306 (26.7)

25,000-50,000 บาท 88 (18.2) 51 (17.9) 15 (18.7) 43 (15.6) 198 (17.3)

มากกว่า 50,000 บาท 53 (11.0) 27 (9.5) 3 (3.8) 23 (8.3) 106 (9.3)

เวลาใช้อินเทอร์เน็ตวัน

ธรรมดา 

< 6 ชั่วโมง/วัน 363 (75.3) 185 (65.8) 7.087 0.005** 58 (70.7) 0.777 0.378 185 (68.3) 4.346 0.037* 792 (70.9)

≥ 7 ชั่วโมง/วัน 119 (24.7) 96 (34.2) 24 (29.2) 86 (31.7) 325 (29.1)

เวลาใช้อินเทอร์เน็ตวัน

หยุด

< 6 ชั่วโมง/วัน 204 (42.4) 103 (36.7) 2.444 0.118 31 (37.8) 0.611 0.434 92 (33.9) 5.202 0.023* 431 (38.6)

≥ 7 ชั่วโมง/วัน 277 (57.6) 178 (63.3) 51 (62.2) 179 (66.0) 685 (61.4)

กิจกรรม

ค้นหาข้อมูล 252 (51.0) 121 (42.1) 5.905 0.015* 29 (35.3) 6.891 0.009** 125(43.2) 2.751 0.097 527 (46.1)

เล่นเกม 299 (60.5) 183 (63.5) 0.700 0.403 49 (59.8) 0.017 0.895 189 (66.0) 3.988 0.046* 781 (62.8)

บันเทิง 351 (71.1) 179 (62.1) 6.598 0.010** 52 (63.4) 1.952 0.162 188 (66.4) 1.137 0.286 771 (67.4)

อีเมลล์ 92 (18.6) 6 (15.9) 0.880 0.348 12 (14.6) 0.880 0.348 45 (12.9) 0.716 0.383 195 (16.9)

Social media 389 (78.7) 15 (74.6) 1.733 0.188 69 (84.1) 1.260 0.262 227 (81.3) 0.755 0.385 900 (39.8)

สื่อสังคมออนไลน์ 

Facebook 415 (84.0) 248 (86.1) 0.624 0.430 74 (90.2) 2.133 0.144 247 (88.5) 2.965 0.085 985 (86.1)

Twitter 89 (18.0) 32 (11.1) 6.632 0.010** 12 (14.6) 0.556 0.456 41 (14.6) 1.406 0.236 175 (15.3)

LINE 280 (56.7) 159 (55.2) 0.160 0.689 40 (48.8) 1.777 0.182 154 (55.1) 0.159 0.690 634 (55.4)

Instagram 207 (41.9) 114 (39.5) 0.404 0.525 33 (40.2) 0.080 0.778 100 (35.8) 1.735 0.098 455 (39.8)

* = p-value < 0.05, ** = p-value < 0.01, *** = p-value < 0.001
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ข้อมูลพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์

พบกลุม่ผูเ้ป็นเหยือ่การกลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร์ 

288 ราย (ร้อยละ 25.2) กลุ่มผู้เป็นทั้งเหยื่อและผู้กลั่น

แกล้งบนโลกไซเบอร์ 279 ราย (ร้อยละ 24.4) และกลุ่ม

ผู ้กล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ 82 ราย (ร้อยละ 7.2) 

ในขณะที่ผู้ร่วมวิจัย 495 ราย (ร้อยละ 43.2) ไม่เคยมี

ประสบการณ์ใดๆ เกีย่วกบัการกลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร์ 

(ไม่เคยเป็นทั้งเหย่ือและผู้รังแก) โดยในช่วง 6 เดือนที่

ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์มีประสบการณ์ถูกใช้ค�าหยาบคายอยู่ในระดับ

บ่อยครั้งและเป็นประจ�าเท่ากับ 211 ราย (ร้อยละ 18.4) 

และ 173 ราย (ร้อยละ 15.1) ตามล�าดับ ได้รับข้อความ

ก้าวร้าวซ�า้ๆ อยูใ่นระดบับ่อยครัง้และเป็นประจ�าเท่ากบั 

170 ราย (ร้อยละ 14.9) และ 107 ราย (ร้อยละ 9.4) 

ตามล�าดับ และถูกน�าข้อมูลส่วนตัวเปิดเผยหรือส่งต่อ

โดยไม่ได้รบัอนญุาตอยู่ในระดบับ่อยครัง้และเป็นประจ�า

เท่ากับ 78 ราย (ร้อยละ 6.8) และ 40 ราย (ร้อยละ 3.5) 

ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์เป็น

ผู้กล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์มีประสบการณ์ใช้ค�าหยาบ

คายในการรังแก อยู่ในระดับบ่อยครั้งและเป็นประจ�า

เท่ากับ 85 ราย (ร้อยละ 16.2) และ 73 ราย (ร้อยละ 6.4) 

ตามล�าดับ ส่งข้อความก้าวร้าว ก่อกวน ล้อเลียนซ�า้ๆ อยู่

ในระดับบ่อยครัง้และเป็นประจ�าเท่ากบั 82 ราย (ร้อยละ 

7.2) และ 25 ราย (ร้อยละ 2.2) ตามล�าดับ และลบหรือ

บลอ็กออกจากความเป็นเพือ่นหรอืกลุม่อยู่ในระดบับ่อย

ครั้งและเป็นประจ�าเท่ากับ 61 ราย (ร้อยละ 5.3) และ 

18 ราย (ร้อยละ 1.6) ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที ่2 ข้อมูลรูปแบบประสบการณ์การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (N = 1,144)

รูปแบบ

พฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

จ�านวน (ร้อยละ)

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

จ�านวน (ร้อยละ)

ไม่เคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ�า ไม่เคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ�า

การใช้ค�าหยาบคาย 118 (10.3) 282 (24.7) 360 (31.5) 211 (18.4) 173 (15.1) 192 (16.8) 348 (30.4) 346 (30.2) 185 (16.2) 73 (6.4)

การได้รับข้อความก้าวร้าวซ�้า ๆ 192 (16.8) 314 (27.4) 361 (31.5) 170 (14.9) 107 (9.4) 456 (39.9) 360 (31.5) 221 (19.3) 82 (7.1) 25 (2.2)

การข่มขู่หรือคุกคาม 686 (59.9) 237 (20.7) 119 (10.4) 75 (6.6) 27 (2.4) 860 (75.1) 145 (12.7) 99 (8.7) 31 (2.7) 9 (0.8)

การปล่อยข่าวลือ 716 (62.6) 183 (15.9) 153 (13.4) 66 (5.8) 26 (2.3) 892 (78.0) 131 (11.4) 84 (7.3) 27 (2.4) 10 (0.9)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 591 (51.7) 269 (23.5) 166 (14.5) 78 (6.8) 40 (3.5) 831 (72.6) 171 (14.9) 116 (10.2) 18 (1.6) 8 (0.7)

การแอบอ้างชื่อ หรือสวมรอย 788 (68.9) 177 (15.5) 112 (9.8) 52 (4.5) 15 (1.3) 923 (80.7) 111 (9.7) 78 (6.8) 25 (2.2) 7 (0.6)

การถูกลบหรือบล็อกจากเพื่อน

หรือกลุ่ม

450 (39.4) 375 (32.8) 222 (19.4) 69 (6.0) 28 (2.4) 495 (43.3) 349 (30.5) 221 (19.3) 61 (5.3) 18 (1.6)

การเผยแพร่ภาพหรือคลิปวีดิโอ

ขณะกลั่นแกล้ง

897 (78.4) 117 (10.2) 91 (8.0) 24 (2.1) 15 (1.3) 930 (81.3) 108 (9.5) 77 (6.7) 16 (1.4) 13 (1.1)
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ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับพ่อแม่ 

เพื่อน และครู กับพฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์

นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งบนโลก

ไซเบอร์นัน้มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนรวมความผกูพนักบัพ่อ

แม่สูงกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์เป็นเหย่ือ ผู้กลั่นแกล้ง

และเป็นทัง้เหยือ่และ ผูก้ลัน่แกล้งอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติ ิ(p < 0.001, p = 0.020 และ p < 0.001 ตามล�าดับ) 

โดยกลุม่เป็นเหยือ่มคีะแนนเฉลีย่ความผกูพนักบัพ่อแม่

ด้านการไว้วางใจและการแปลกแยกต�่ากว่ากลุ่มไม่มี

ประสบการณ์ใดๆ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p = 0.001 

และ p < 0.001 ตามล�าดับ) กลุ่มผู้กลั่นแกล้งมีคะแนน

เฉลีย่ความผกูพนักบัพ่อแม่ด้านการแปลกแยกเท่าน้ันท่ี

ต�่ากว่ากลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใดๆ อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ ิ(p = 0.005) ส่วนกลุม่ทีเ่ป็นทัง้เหยือ่

และผู ้กลั่นแกล ้งมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวม

ความผูกพันกับพ่อแม่ทั้งด้านการไว้วางใจ การสื่อสาร

และการ แปลกแยก ต�า่กว่ากลุม่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัประสบ

การณ์ใดๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.002, p = 

0.006 และ p < 0.001 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 3)

เกี่ยวกับความผูกพันกับเพื่อนพบว่ากลุ่มที่ไม่

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมใดๆ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม

ความผกูพนักบัเพือ่นสงูกว่ากลุม่ทีมี่พฤตกิรรมเป็นเหยือ่ 

และเป็นทั้งเหยื่อและผู้กลั่นแกล้งอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < 0.001 ทั้งคู่) อีกทั้งกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์ใดๆ มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความผกูพนักบั

เพื่อนด้านการแปลกแยกสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์

เป็นเหยือ่ เป็นผู้กล่ันแกล้งและท้ังเหยือ่และผู้กล่ันแกล้ง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.001, p = 0.002 และ 

p < 0.001 ตามล�าดับ) ในขณะที่ไม่พบว่ามีค่าเฉลี่ย

ความผกูพนักบัครแูตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัระหว่าง

นกัเรียนทีม่ปีระสบการณ์เป็นเหยือ่ ผูก้ลัน่แกล้งและเป็น

ทั้งเหยื่อและผู้กลั่นแกล้ง รวมถึงนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับพฤติกรรมกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์
F Sigผู้ไม่เกี่ยวข้อง เหยื่อ ผู้กลั่นแกล้ง เหยื่อและผู้กลั่นแกล้ง

Mean ± S.D Mean ± S.D Mean ± S.D. Mean ± S.D.
ความผูกพันกับพ่อแม่

การไว้วางใจ 24.07 ± 3.45 23.18 ± 3.37 23.46 ± 3.02 23.25 ± 3.69 .46 0.001**

การสื่อสาร 21.59 ± 3.09 21.20 ± 3.08 21.01 ± 3.00 20.96 ± 2.99 .96 0.031*

การแปลกแยก 18.55 ± 2.61 17.25 ± 2.68 17.65 ± 2.91 17.13 ± 2.76 2.73 0.001***

รวม 64.22 ± 7.50 61.63 ± 7.25 62.12 ± 7.47 61.34 ± 7.83 1.85 0.001***

ความผูกพันกับเพื่อน 
การไว้วางใจ 23.03 ± 3.34 22.40 ± 3.40 22.70 ± 3.18 22.51 ± 3.64 .53 0.056
การสื่อสาร 17.19 ± 2.86 17.06 ± 3.04 17.32 ± 2.68 17.02 ± 2.80 .39 0.756
การแปลกแยก 15.64 ± 2.12 14.67 ± 2.28 14.84 ± 2.48 14.57 ± 1.99 9.97 0.001***

รวม 55.86 ± 6.45 54.13 ± 6.66 54.85 ± 5.89 54.09 ± 6.38 .45 0.001***

ความผูกพันกับครู
การไว้วางใจ 9.46 ± 3.18 9.43 ± 3.11 9.11 ± 2.82 9.34 ± 3.06 .33 .801
การสื่อสาร 10.65 ± 4.99 11.18 ± 5.30 11.26 ± 5.08 10.98 ± 4.66 .89 .445
การแปลกแยก 5.46 ± 1.95 5.41 ± 2.14 5.35 ± 2.02 5.22 ± 2.03 .87 .455
รวม 25.56 ± 8.28 26.02 ± 8.07 25.72 ± 7.26 25.54 ± 7.27 .24 .863

* = p-value < 0.05, ** = p-value < 0.01, *** = p-value < 0.001
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป ลักษณะ

การใช้อินเทอร์เน็ต ระหว่างกลุ่มที่มีประสบการณ์

การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ต่างๆ

ผลการศกึษาพบว่ากลุม่เป็นเหยือ่บนโลกไซเบอร์

มักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (χ2 = 8.144, p = 0.004) มีแนวโน้มเป็นนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

(χ2 = 7.134, p = 0.028) และมีผลการเรียนระดับต�่า

มากกว่าระดบัปานกลางและดอีย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(χ2 = 11.042, p = 0.004) 

ในกลุม่ตวัอย่างทีมี่ประสบการณ์เป็นผูก้ลัน่แกล้ง

รังแกบนโลกไซเบอร ์พบว่าเป ็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (χ2 = 13.355, p < 

0.001) มีแนวโน้มเป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ

มหานครฯ มากกว่าสงักัดอืน่ๆ (χ2 = 10.324, p = 0.006) 

มีแนวโน้มมีผลการเรียนระดับต�่ามากกว่าระดับปาน

กลางและดี (χ2 = 11.367, p = 0.003) และมีแนวโน้ม

จะมรีายได้ครอบครวัต�า่ (น้อยกว่า 7,500 บาท) มากกว่า 

(χ2 = 17.244, p = 0.002) 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เป็นทั้ง

ผู ้กลั่นแกล้งและเหยื่อบนโลกไซเบอร์มักพบว่าเป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญงิอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(χ2 

= 17.698, p < 0.001) และมแีนวโน้มผลการเรยีนระดบั

ต�่ามากกว่า (χ2 = 9.082, p = 0.011) (ตารางที่ 1)

เมือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะการใช้อนิเทอร์เนต็และ

สื่อโซเชียลมีเดียพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเหย่ือบนโลก

ไซเบอร์ใช้อนิเทอร์เนต็ในวันธรรมดามากกว่าหรอืเท่ากับ 

7 ชั่วโมง/วันมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์การกลั่น

แกล้งบนโลกไซเบอร์ใดๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(χ2 = 7.087, p = 0.005) และมีแนวโน้มเป็นนักเรียนที่

ไม่ใช้อนิเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมลู ดหูนงัฟังเพลง-วทิยุ 

(χ2 = 5.905, p = 0.015 และ χ2 = 6.598, p = 0.010 

ตามล�าดับ) และไม่ใช้ Twitter (χ2 = 6.632, p = 0.010) 

มากกว่ากลุ่มที่ไม่กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ใดๆ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมปีระสบการณ์การเป็นผู้กล่ัน

แกล ้งบนโลกไซเบอร ์พบว ่าเป ็นนักเรียนท่ีไม ่ใช ้

อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มท่ีไม่มี

ประสบการณ์ใดๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (χ2 = 

56.891, p = 0.009) 

นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นทัง้ผูก้ลัน่แกล้งและ

เหยือ่บนโลกไซเบอร์พบว่าเป็นนกัเรยีนทีใ่ช้ระยะเวลาใน

การใช้อนิเทอร์เนต็ท้ังในวนัธรรมดาและวนัหยดุมากกว่า

หรอืเท่ากบั 7 ชัว่โมง/วนั มากกว่ากลุม่ท่ีไม่กลัน่แกล้งบน

โลกไซเบอร์ใดๆ อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ (χ2 = 4.346, 

p = 0.037; χ2 = 5.202, p = 0.023 ตามล�าดับ) 

มีแนวโน้มเป็นนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่มเกม

มากว่ากลุ ่มที่ไม่มีประสบการณ์กลั่นแกล้ง บนโลก

ไซเบอร์ใดๆ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(χ2 = 3.988, p = 

0.046) (ตารางที่ 1)

การท�านายพฤติกรรมกล่ันแกล้งรังแกบน

โลกไซเบอร์เทียบกับกลุ่มไม่เกี่ยวข้องกับการกลั่น

แกล้งบนโลกไซเบอร์

นกัเรยีนทีเ่ป็นเหยือ่การกลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร์

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรได้แก่  1) ระดับชั้น โดย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเสี่ยงที่จะมี

ประสบการณ ์ เป ็น เหยื่ อมากกว ่ากลุ ่มตัวอย ่าง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น 1.874 เท่า (95%CI = 1.264-

2.770, p = 0.002)  2) ระยะเวลาการใช้ internet โดย

นักเรียนที่ใช้ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าหรือ

เท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะมีประสบการณ์

เป็นเหยือ่สงูกว่าผูท้ีใ่ช้น้อยกว่า 7 ชัว่โมงเป็น 1.045 เท่า 

(95%CI = 1.006-1.086, p = 0.022) และ  3) ความ

ผูกพันโดยเมื่อคะแนนความผูกพันกับพ่อแม่เพิ่มข้ึน 
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1 หน่วยจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นเหย่ือน้อยลงเป็น 0.955 

เท่า (95%CI = 0.934-0.977, p < 0.001) เช่นเดียวกับ

คะแนนความผูกพันกับเพื่อนเมื่อเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมี

ความเสี่ยงที่จะมีประสบการณ์เป็นเหยื่อน้อยลงเป็น 

0.973 เท่า (95%CI = 0.947-0.999, p = 0.038) แต่

คะแนนความผกูพนักบัครูสงูขึน้ 1 หน่วย จะมคีวามเสีย่ง

ที่เป็นผู้ถูกรังแกเพิ่มขึ้น 1.025 เท่า (95%CI = 1.004-

1.048, p = 0.022) (ตารางที่ 4)

นักเรียนที่เป็นผู้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์พบว่า 

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรได้แก่  1) เพศ โดย กลุ่ม

ตั วอย ่ าง เพศชายมีความเสี่ ย งมีประสบการณ ์

ผู้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์สูงกว่ากลุ่มเพศหญิง 3.519 

เท่า (95% CI = 1.918-6.457, p < 0.001)  2) รายได้

ในครอบครัวโดยนักเรียนท่ีมีรายได้เฉล่ียในครอบครัว

น้อยกว่า 7,500 บาทต่อเดือน มีความเสี่ยงเป็น

ผู ้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์สูงกว่ากลุ ่มท่ีมีรายได้

มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 4.110 เท่า (95% CI = 

1.817-9.296, p = 0.001)  3) การใช้ internet ค้นหา

ข้อมูลโดยนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลมี

ความเสีย่งเป็นผูก้ลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร์สงูกว่ากลุม่ที่

ไม่ใช้อนิเทอร์เนต็ในการหาข้อมลู 0.562 เท่า (95%CI = 

0.322-0.980, p = 0.042) นอกจากนี้นักเรียนที่ใช้

สื่อสังคมออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะมีประสบการณ์

ผู ้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์สูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้

สื่อสังคมออนไลน์ เป็น 1.934 เท่า (95%CI = 1.043-

3.588, p = 0.0036) (ตารางที่ 4)

นักเรียนที่เป็นทั้งผู้กลั่นแกล้งและเหยื่อบนโลก

ไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับตัวแปรคือ  1) เพศ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเพศชายมีความเสี่ยงมีประสบการณ์ทั้งผู้กลั่น

แกล้งและเหยือ่บนโลกไซเบอร์สงูกว่ากลุม่เพศหญิงเป็น 

1.806 เท่า (95% CI = 1.234-2.642, p = 0.002)  

2) ระดับชั้นโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี

ความเสีย่งมปีระสบการณ์ทัง้เป็นผูก้ลัน่แกล้งและเหยือ่

มากกว่ากลุม่ตวัอย่างมธัยมศกึษาปีที ่3 เป็น 1.656 เท่า 

(95% CI = 1.106-2.481, p = 0.014)  3) ความผูกพัน

โดยนักเรียนท่ีมีคะแนนความผูกพันกับพ่อแม่เพิ่มข้ึน 

1 หน่วย จะมีความเส่ียงท่ีจะมีประสบการณ์เป็นเหยื่อ

น้อยลงเป็น 0.957 เท่า (95% CI = 0.936-0.978, 

p < 0.001) นักเรียนที่มีคะแนนความผูกพันกับเพื่อน

เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมคีวามเสีย่งท่ีจะมีประสบการณ์เป็น

เหยื่อน้อยลงเป็น 0.974 เท่า (95% CI = 0.949-1.000, 

p = 0.050) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ปัจจัยท�านายการเป็นเหยื่อ ผู้กลั่นแกล้งและเป็นทั้งเหยื่อและผู้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

ตัวแปร
เหยื่อ ผู้กลั่นแกล้ง เหยื่อและผู้กลั่นแกล้ง

B S.E. Sig. Adjusted OR (95% CI) B S.E. Sig. Adjusted OR (95% CI) B S.E. Sig. Adjusted OR (95% CI)

เพศ

ชาย 0.342 0.194 0.078 1.408 (0.962-2.062) 1.258 0.310 0.000** 3.519 (1.981-6.457) 0.591 0.194 0.002** 1.806 (1.234-2.642)

ระดับชั้น 

ม.1 0.628 0.201 0.002** 1.874 (1.264-2.779) 0.144 0.321 0.653 1.155 (0.606-2.165) 0.504 0.206 0.014* 1.656 (1.106-2.481)

ม.2 0.182 0.201 0.363 1.200 (0.810-1.779) 0.104 0.302 0.730 1.110 (0.614-2.006) 0.323 0.199 0.104 1.381 (0.936-2.039)

ประเภทโรงเรียน (เทียบกับสังกัดเอกชน)

สังกัด กทม. 0.033 0.240 0.892 1.033 (0.646-1.653) 0.853 0.445 0.055 2.346 (0.982-5.609) 0.151 0.250 0.544 1.164 (0.713-1.899)

สังกัด สพม. 0.272 0.240 0.257 0.762 (0.476-1.220) 0.280 0.457 0.539 1.324 (0.541-3.240) 0.018 0.248 0.944 1.018 (0.625-1.656)

ผลการเรียนเฉลี่ย (เทียบกับผลการเรียนดี)

ปานกลาง 0.176 0.185 0.341 1.193 (0.830-1.714) 0.315 0.325 0.333 1.370 (0.724-2.590) 0.215 0.188 0.253 1.240 (0.857-1.793)

ต�่า 0.336 0.251 0.181 1.399 (0.856-2.288) 0.556 0.398 0.162 1.743 (0.800-3.801) 0.354 0.254 0.163 1.424 (0.866-2.342)

สถานภาพสมรสของพ่อแม่ (เทียบกับสถานภาพสมรส)

แยกกัน/หย่า 0.127  0.172  0.460  1.135 (0.811-1.590) 0.212  0.280  0.488  0.809 (0.467-1.399)  0.236 0.172  0.169  1.267 (0.905-1.773)

รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ย (เทียบกับรายได้มากกว่า 50,000 บาท)

< 7,500 0.267 0.331 0.419 1.306 (0.683-2.497) 0.413 0.416 0.001** 4.110 (1.817-9.296) 0.548 0.330 0.097 1.729(0.905-3.303)

7,501-15,000 0.011 0.172 0.915 0.990 (0.706-1.386) 0.063 0.280 0.823 1.065 (0.615-1.843) 0.234 0.172 0.174 1.263(0.902-1.770)

ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวม (เทียบกับการใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 6 ช.ม./วัน)

≥ 7 ช่ัวโมง/วนั 0.44 0.019 0.022* 1.045 (1.006-1.086) 0.041 0.029 0.165 1.041 (0.983-1.103) 0.024 0.020 0.232 1.024(0.9851.065)

กิจกรรม (เทียบกับการไม่ใช้)

ค้นหาข้อมูล 0.220 0.172 0.201 0.803 (0.573-1.124) 0.577 0.284 0.042* 0.562 (0.322-0.980) 0.245 0.175 0.161 0.782(0.555-1.103)

เล่นเกม 0.117 0.182 0.520 1.124 (0.787-1.604) 0.101 0.286 0.723 0.904 (0.516-1.583) 0.248 0.185 0.181 1.281(0.891-1.841)

ดหูนงั /ฟังเพลง 0.118 0.180 0.520 1.124 (0.787-1.604) 0.071 0.281 0.800 1.074 (0.619-1.864) 0.120 0.185  0.518 1.108(0.771-1.592)

Social media 0.118 0.208 0.569 0.888 (0.591-1.335) 0.740 0.368 0.044* 2.095 (1.019-4.308) 0.413 0.221 0.061 1.511(0.980-2.328)

สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้

Facebook 0.120 0.232 0.605 1.127 (0.716-1.776) 0.280 0.419 0.504 1.323 (0.582-3.011) 0.189 0.245 0.440 1.208(0.747-1.954)

Twitter 0.407 0.246 0.098 0.665 (0.410-1.079) 0.108 0.374 0.773 1.114 (0.535-2.319) 0.011 0.233 0.962 0.989(0.627-1.560)

LINE 0.036 0.181 0.844 1.036 (0.727-1.477) 0.219 0.284 0.441 0.803 (0.461-1.402) 0.001 0.182 0.997 1.001(0.700-1.430)

Instagram 0.371 0.198 0.061 1.449 (0.983-2.137) 0.660 0.315 0.036* 1.934 (1.043-3.588) 0.106 0.200 0.597 1.112(0.751-1.647)

ความผูกพัน

พ่อแม่ 0.046 0.011 0.000** 0.955 (0.934-0.977) 0.28 0.018 0.124 0.973 (0.939-1.008) 0.044 0.011 0.000** 0.957 (0.936-0.978)

เพื่อน 0.028 0.013 0.038* 0.973 (0.947-0.999) 0.14 0.022 0.529 0.987 (0.946-1.029) 0.026 0.013 0.050* 0.974 (0.949-1.000)

ครู 0.025 0.011 0.022* 1.025 (1.004-1.048) .015 0.017 0.382 1.015 (0.982-1.050) 0.15 0.011 0.163 1.016 (0.994-1.038)

* = p-value < 0.05, ** = p-value < 0.01, *** = p-value < 0.001

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยต่างๆ ทั้งข้อมูล

ทั่วไป การใช้อินเทอร์เน็ต และความผูกพันกับพ่อแม่ 

เพื่อน และครู ล้วนมีอิทธิพลต่อการกลั่นแกล้งรังแกบน

อนิเทอร์เนต็ โดยพบว่าเพศชายส่วนใหญ่มแีนวโน้มเป็น

ผู้กลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าเพศหญิง เพศชาย

มกัแสดงความก้าวร้าวทางวาจาและการกระท�าไม่ค่อย

แสดงความเห็นอกเห็นใจ19 ในขณะที่เพศหญิงมัก

เป็นการรังแกทางสังคม20 ร่วมกับข้อค�าถามของการ

รังแกมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกท่ีเพศชายมัก

กระท�า21 จึงท�าให้เพศชายมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งบน

อินเทอร์เน็ตได้บ่อยกว่า นอกจากน้ีเพศชายมีแนวโน้ม

เกดิพฤตกิรรมการเป็นทัง้เหยือ่และผูก้ลัน่แกล้งมากกว่า 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเม่ือนักเรียนชายถูกกล่ันแกล้งมักจะ
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โต้ตอบกลับมากกว่าในเพศหญิง22 ในขณะที่ไม่พบว่า

เพศสามารถท�านายการตกเป็นเหย่ือบนโลกไซเบอร์ได้

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Patchin และ Hinduja7 

และ Mishna และคณะ22 นอกจากนี้การศึกษาพบว่า

ระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มจะตกเป็น

เหยือ่รวมถงึเป็นทัง้เหยือ่และผูก้ลัน่แกล้งมากกว่าระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากการกลั่นแกล้งมักเกิดใน

กลุม่เพ่ือนวยัเดยีวกนัหรอือายนุ้อยกว่าเนือ่งจากมองว่า

มีอ�านาจมากกว่า23 รวมถึงผู ้ที่อายุน้อยกว่ามักมอง

การกลัน่แกล้งรงัแกเป็นเรือ่งปกต ิมคีวามยบัยัง้ชัง่ใจต�า่ 

จึงเกิดการตอบโต้เมื่อถูกรังแกมากกว่าผู้มีอายุมาก4 

อกีทัง้พบว่าผูท้ีม่รีายได้เฉลีย่ในครอบครวัน้อยมแีนวโน้ม

เป็นผู้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากครอบครัวท่ีมี

ปัญหาเศรษฐฐานะมักมีปัญหาครอบครัวร่วมด้วย24 

รวมถงึพ่อแม่มกัมีความเครยีดซ่ึงอาจน�าไปสูก่ารเลีย้งดู

ทีไ่ม่เหมาะสม อย่างไรกปั็ญหาทางจติเวชมกัพบมากใน

ครอบครัวที่มีฐานะยากจนอันเนื่องมาจากทฤษฎี

การคัดเลือกทางสังคม (social selection theory) 

ได้เช่นกัน25 ท�าให้เด็กมักมีพฤติกรรมก้าวร้าวและ

ต่อต้านสังคม26 รวมถึงผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยมักมี

ความเครยีดซงึส่งผลทางลบต่อสมัพนัธภาพกบัเดก็และ

น�าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมของเด็กได้9, 27 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า

ผูท่ี้ใช้เวลากบัอนิเทอร์เนต็มากมแีนวโน้มเป็นเหยือ่ และ

เป็นทั้งผู้กลั่นแกล้งและเหยื่อบนโลกไซเบอร์มากกว่า 

เนื่องจากมีโอกาสเผชิญกับผู้กลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์

มากกว่าผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็น้อย28 อาจมกีารเปิดเผยข้อมลู

ส่วนตัว ส่งรูปภาพ และพูดคุยกับคนแปลกหน้ามาก ซึ่ง

น�าไปสู่ทั้งการตกเป็นเหย่ือ และเพิ่มโอกาสในการกลั่น

แกล้งผู ้อื่นบนโลกไซเบอร์ได้29, 30 แต่หากเป็นผู้ท่ีใช้

อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลจะมีแนวโน้มเป็นผู้กล่ัน

แกล้งบนโลกไซเบอร์น้อยกว่า ทัง้นีก้ารใช้อนิเทอร์เนต็ใน

การหาข้อมูลความรู้จะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นน้อย

จึงมีโอกาสในการกล่ันแกล้งผู้อื่นน้อยกว่า30 ในขณะท่ี

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีโอกาสพบปะผู้อื่นมากจึงมี

แนวโน้มเป็นผู ้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มากกว่า31 

นอกจากนีผู้ท่ี้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์อาจพบแบบอย่างของ

การรังแกกันบนโลกไซเบอร์จึงท�าให้เกิดการเรียนรู ้

พฤตกิรรมตามทฤษฎ ีsocial-cognitive learning theory 

น�าไปสูก่ารเรยีนแบบพฤตกิรรม (behavioral imitation) 

อีกท้ังผู้ใช้อาจปลอมแปลงข้อมูลท�าให้ผู้อื่นไม่ทราบถึง

ตัวตน (anonymity) หรืออาจใช้ตัวตนเสมือน (avatar) 

จึงสามารถกล่ันแกล้งผู ้อื่นได้ง ่าย32 นอกจากน้ีแม้

การกระท�าผดิดังกล่าวจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย แต่

กฎหมายท่ีมนีัน้ไม่ได้เข้มข้น ชดัเจนเหมอืนการรงัแกหรอื

การกระท�าผิดในชีวิตจริงท�าให้ผู้กระท�าผิดนั้นไม่ได้รับ

การลงโทษท่ีเหมาะสมหรือเกิดการเรียนรู ้พฤติกรรม

เน่ืองจากพฤติกรรมน้ันอาจถูกแชร์ต่อส่งต่อ ซึ่งเป็น

เสมือนการให้รางวัลกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก

ตามทฤษฎี operant conditioning นอกจากน้ีผู้ท่ีใช้ 

Instagram มีแนวโน้มเป็นผู้กลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

มากกว่าผู้ท่ีไม่ได้ใช้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อน

หน้า33 ซึ่งผู้ใช้ Instagram มักโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอซึ่ง

สามารถแสดงความเห็นทางลบ น�ารูปไปตัดต่อ รวมถึง

สร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นผู ้อื่น33 จึงมีโอกาสสูงที่ใช้ 

Instagram เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น

เกี่ยวกับความผูกพันพบว่าผู้ที่มีความผูกพันกับ

พ่อแม่สงูมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นเหยือ่น้อยกว่า ซึง่สอดคล้อง

กับทฤษฎีท่ีกล่าวว่าผู้มีความผูกพันท่ีมั่นคง (secure 

attachment) จะมีทักษะและการปรับตัวทางสังคมที่ดี 

ลดความเสีย่งในการเกดิพฤติกรรมทางลบ และมีทักษะ

การแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม34 รบัรูว่้าผู้ปกครองสามารถ

พูดคุยและช่วยเหลือเขาได้ซึ่งเป็นปัจจัยปกป้องและ

ลดผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อบนโลกไซเบอร์ได้35 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่าวัยรุ่นท่ีเป็นเหย่ือ

บนโลกไซเบอร์จะมีความไว้วางใจและการสื่อสารกับ
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พ่อแม่น้อย และรูส้กึว่าตนไม่เป็นส่วนหนึง่ในครอบครวั36 

จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหา37 อีกทั้ง

เด็กที่มีความผูกพันกับพ่อแม่น้อยมีแนวโน้มจะเป็น

ทั้งผู ้กลั่นแกล้งและเหย่ือมากกว่าซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาก่อนหน้า38, 39 ผู้ที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงกับ

พ ่อแม่มักขาดความอบอุ ่น ถูกทอดทิ้ง 40 รวมถึง 

พบว่าการสื่อสารที่ดีในครอบครัวช่วยลดพฤติกรรม

ก้าวร ้าวของเด็ก ลดความขัดแย้งและความรู ้สึก

แปลกแยก เป็นปัจจัยป้องกันการเป็นทั้งผู้กลั่นแกล้ง

และเหยื่อของเด็กได้ 41 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงผล

ของการบ�าบัดที่ช่วยเสริมทักษะด้านการส่ือสาร และ

การสร้างความผูกพันทางจิตใจที่ดี เช่น การฝึกอบรม

การจัดการของผู ้ปกครอง (parent management 

training) หรือการบ�าบัดครอบครัวที่ใช้ความผูกพัน

เป็นฐาน (attachment-based family therapy) ต่อการ

มีประสบการณ์การกลั่นแกล้งรังแกต่อไป

การศกึษานีพ้บว่าวยัรุน่ทีม่สีมัพันธภาพกับเพือ่น

ที่ไม่ดี ขาดความไว้วางใจ ไม่ค่อยสื่อสาร และรู้สึก

แปลกแยกมกัตกเป็นเหยือ่ และเป็นทัง้ผูก้ลัน่แกล้งและ

เหยื่อมากกว่า เนื่องจากผู้ที่ไม่ผูกพันกับเพื่อนมักถูก

เพื่อนปฏิเสธ เมื่อตกเป ็นเหยื่อจึงไม ่สามารถขอ

ความช่วยเหลือจากเพื่อน11, 36 ซึ่งการถูกเพื่อนปฏิเสธ

และขาดการช่วยเหลือจะย่ิงท�าให้เด็กมีมุมมองทางลบ

ต่อสัมพันธภาพกับเพื่อน และเพิ่มความเสี่ยงที่จะตก

เป็นเหยื่อ42

นอกจากนี้พบว่าผู ้ ท่ีมีความผูกพันกับครูดีมี

แนวโน้มตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้

มากกว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักเข้าขอความช่วยเหลือจาก

ครูจึงอาจมีความผูกพันท่ีดี แต่หากครูไม่สามารถช่วย

เหลอืได้ ไม่ตระหนกัว่ามกีารรงัแกเกดิขึน้กอ็าจท�าให้เด็ก

ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นได้เช่นกัน43 อย่างไรก็ตามครูมี

บทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ และ

สร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย44 แต่การ 

กลัน่แกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์นัน้สามารถเกดิขึน้ได้ทุก

ที่ ทุกเวลา และหาผู้กระท�าได้ยากจึงยากที่ครูจะสังเกต

ได้ รวมถึงนักเรียนมักเลือกท่ีจะเล่าเก่ียวกับการกล่ัน

แกล้งให้เพือ่นและพ่อแม่ฟังมากกว่าครู4 จงึเป็นเรือ่งยาก

ท่ีครูและโรงเรียนจะให้การดูแลป้องกันได้อย่างท่ัวถึง 

การสร้างความรูเ้ท่าทนัเกีย่วกบัการรงัแกบนโลกไซเบอร์

แก่เด็ก มีช่องทางให้เด็กสามารถแจ้งเกี่ยวกับการรังแก

ได้ และไม่มองแค่ว่าเป็นการเล่นกัน จะช่วยให้เด็กที่ตก

เป็นเหยื่อรับรู้ว่ามีช่องทางท่ีเขาจะได้รับการช่วยเหลือ 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจาก

การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้

ข้อจ�ากัด
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 

จงึเป็นข้อจ�ากดัในการน�าข้อมลูไปอธบิายกลุม่ประชากร

อื่นได ้นอกจากนี้การวิจัยเก็บข้อมูลจากนักเรียนเท่านั้น 

ท�าให้ขาดข้อมลูจากผู้ปกครอง เพือ่นและคร ูแต่อย่างไร

กต็ามเน่ืองจากลักษณะของการกล่ันแกล้งรงัแกบนโลก

ไซเบอร์ซ่ึงระบุตัวตนได้ยากดังน้ันข้อมูลจากผู้อื่นอาจมี

ความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน เนื่องด้วยการศึกษานี้

สอบถามข ้อมูลเกี่ยวกับการใช ้อินเทอร ์ เน็ตด ้วย

แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเอง จึงอาจมีข้อจ�ากัดในเรื่อง

ความน่าเช่ือถือของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามค�าถาม

ดังกล่าวเป็นการถามเพียงพฤติกรรมการใช้ และ

มกีารน�าข้อค�าถามไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญและทดลองใช้ 

(try out) กับกลุ่มนักเรียนมัธยมเพื่อน�ามาปรับปรุงข้อ

ค�าถามให้เป็นที่เข ้าใจ จึงอาจเชื่อถือได้บ้าง และ

เนื่องด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีมักมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้อาจไม่สามารถน�ามาใช้ได้เมื่อ

พฤติกรรมการใช ้สื่ อ เทคโนโลยีของวัย รุ ่นมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยความผูกพันกับพ่อแม่ ครู มีความ

ส�าคญักบัการป้องกนัการกลัน่แกล้งรงัแกบนโลกไซเบอร์

ดังได้กล่าวมา ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลเด็กควรเน้นให้

ผูป้กครองเหน็ถงึความส�าคญัของการสร้างความผกูพนั

ที่ดีกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารท่ีดี เป็นที่ไว้

วางใจแก่เดก็ และไม่ท�าให้เดก็รูส้กึว่าตนแปลกแยกจาก

ครอบครัว รวมถึงดูแลเร่ืองการคบเพื่อน สร้างทักษะ

สังคมที่ดีแก่เด็ก ให้ความร่วมมือกับครูและโรงเรียนใน

การติดตามและช่วยเหลือเด็ก นอกจากนี้ผู้ปกครองมี

ส่วนส�าคญัในการดแูลเรือ่งการใช้อนิเทอร์เน็ต เพือ่ดแูล

ความปลอดภัยจากการกลัน่แกล้งรงัแกบนอนิเทอร์เนต็ 

นอกจากนี้ครูควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความ

ผูกพันที่ดีกับเด็ก เป็นที่ไว้วางใจ และมีการสื่อสารท่ีดี 

เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดคุยถึงปัญหาและความไม่

สบายใจได้ คอยสังเกตและดูแลปัญหาพฤติกรรมของ

นกัเรยีน อกีทัง้ครมูบีทบาททีจ่ะช่วยจัดการความขัดแย้ง

ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนของเขาได้ และครูควรร่วมมือ

กับผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กเกี่ยวกับปัญหา

การกลัน่แกล้งเน่ืองจากครอูาจไม่ทราบข้อมลูเม่ือเดก็ถกู

รังแกบนโลกไซเบอร์ และโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรม

ให้ความรู ้และให้ความส�าคัญถึงการรังแกกันทั้งใน

รปูแบบท่ัวไปและการกลัน่แกล้งรงัแกกนับนโลกไซเบอร์ 

ส่งเสรมิการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัระหว่างนกัเรยีน 

และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลเดก็ควรเหน็ถงึความส�าคัญ

ของบทบาทของครูและโรงเรียนดังได้กล่าวมา และควร

มีการศึกษาต่อไปถึงผลของโปรแกรมที่มุ่งเน้นเพื่อเพิ่ม

การสื่อสารและความไว้วางใจ และลดการแปลกแยก

ของเดก็กับผูป้กครอง เพือ่น และคร ูซ่ึงอาจเป็นประโยชน์

ในการป้องกนั และช่วยเหลอืการกลัน่แกล้งรังแกบนโลก

ไซเบอร์ต่อไป
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