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โดยผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอบโต ้จากการถูกรังแก
บนพื้นท่ีไซเบอร์  ของว ัยรุ่นในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                     
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน นกัศึกษา 
สังกดัอาชีวศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน 544  คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาด
ของสถานศึกษา  ท าการส ารวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติท่ีใช้  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน           
การทดสอบ Chi-Square, T-test (Independent Sample T-test) และการถดถอยลอจิสติค (Binary Logistic 
Regression) นกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเป็นตวัอยา่งของการศึกษาน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาศยัอยูก่บั
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ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน การตอบโตก้ลบัมีสาเหตุหลกัในการตอบโตม้าจากการถูกรังแกก่อน โดยมีลกัษณะ
การตอบโต้อยู่ในรูปแบบการนินทา ล้อเลียน ด้วยการส่งขอ้ความ และใช้ช่องทาง Facebook จาก
พฤติกรรมการตอบโตด้งักล่าวน้ีช้ีให้เห็นว่าได้มีการพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต ้และจากผล      
การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นลกัษณะของเพื่อน โดยเฉพาะความรุนแรงของเพื่อน  และกลุ่มเพื่อนอา้งอิงซ่ึงสะทอ้นอยูใ่นตวัแปร
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ระดบัชั้น  และประเภทของอาชีวศึกษา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในตอบโตจ้ากการถูกรังแกมากกว่า
ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว อนัไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะการอยูอ่าศยั บุคลิกภาพ รูปแบบของ
การไดรั้บการอบรมเล้ียงดู และความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 
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This research aimed to study the reaction behaviors and effects, toward being threaten on 

cyberbullying of vocational students in Bangkok. The sample of 544 vocational students were 
drawn from vocational colleges in Bangkok, using simple random sampling method. The research 
was conducted quantitatively and the questionnaires were used to collect data. A statistical 
computer program was used for data analysis. The statistic used were the percentage, average, 
standard deviation, Chi-Square, T-test, and Binary Logistic Regression.  The result indicated that 
52.21 percent of the sample reacted toward being threaten on cyberbullying. The reactions were 
previously considered to respond cyberbullying. The reaction pattern was using household 
internet from 4 pm To 8 pm. The major reason of reaction was being formerly threaten on 
cyberbullying. The reactions were gossiping and teasing by sending message via Facebook. The 
research also revealed that the factors of friend characteristics especially violence which was 
significantly seen among vocational students, had more influence on the reactions toward being 
threaten on cyberbullying, than the factors of personalities and family, gender, place of residence, 
personality, family nurturing and computer crime act cognition. 
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  การอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  
  (Binary Logistic) 88 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   
 
 ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร  และเทคโนโลยี มีการพฒันาก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว  และมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย์อย่างแพร่หลาย  อีกทั้งยงัมี       
การเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิงท าให้การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก จากขอ้มูลทางสถิติ พบว่า แนวโนม้การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจาก
คอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปในช่วงระยะเวลา 5 ปีระหวา่งปี พ.ศ. 
2552 ถึง พ.ศ. 2556 พบวา่ ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 29.3 (จ  านวน 17.9 ลา้นคน) 
เป็นร้อยละ 35.0 (จ  านวน 22.2 ลา้นคน) ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 20.1 (จ  านวน 12.3 ลา้น
คน) เป็นร้อยละ 28.9 (จ  านวน 18.3 ลา้นคน) ผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 56.8 (จ  านวน 
34.8 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 73.3 (จ านวน 46.4 ลา้นคน) (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซ่ึงการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมและสามารถติดต่อส่ือสารไดห้ลายช่องทาง อาทิ
เช่น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Application Line เป็นตน้ เทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารถึงกนัไดท้ัว่โลกและตลอด 24 ชัว่โมงอยา่งไร้ขีดจ ากดั โดย
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน จาก
การส ารวจพบวา่การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม เรียงตามล าดบัคือ Facebook 92.1%, LINE 
85.1%, Google+ 67%, Instagram 43.1%, Twitter 21%, WhatsApp 2.8% สถิติในภาพรวมพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราการใชเ้น็ตเพิ่มข้ึนจากปีก่อน กลุ่มท่ีใช้เน็ตมากท่ีสุดคือเพศท่ีสาม (58.3 
ชัว่โมง/สัปดาห์) และกลุ่มอายุ Gen Y 15.34 ปี (54.2 ชัว่โมง/สัปดาห์) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เผยแพร่ผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ถือไดว้า่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
อย่างมาก อีกทั้ งย ังเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้มากข้ึน ซ่ึงถือว่า เป็น
คุณประโยชน์ต่อสังคมอยา่งมาก แต่อยา่งไรก็ตามในการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์
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เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านท่ีมีทั้งผลดีและผลเสียข้ึนได้หากมีการใช้ไปในทางท่ีผิด (วิมลทิพย ์ 
มุกสิกพนัธ์, สุจินดา ยอ่งจีน และสาลินี จนัทร์เจริญ, 2554) 
 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการส่ือสารท่ีไร้ขีดจ ากัดอย่าง
รวดเร็วท่ีขาดสมดุลนั้นไดส่้งผลกระทบต่อปัญหาความมัน่คงในการด าเนินชีวิตต่อคนทุกกลุ่มทุก
เพศทุกวยั โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาท่ีมีสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับหน่ึง  เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงวยัรุ่นอาจขาดการกลัน่กรองในการเลือกรับหรือการน าไปปฏิบติั จึงท า
ใหเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าใหเ้ยาวชนมีอิสระในการเลือกท่ีจะกระท าความ
รุนแรงต่อกนัมากข้ึนและเป็นสาเหตุของการเกิดการรังแกกนัในประเภทใหม่ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา โดยผา่นเคร่ืองมือส่ือสารอิเลคทรอนิคส์อยา่งคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือซ่ึงเรียกวา่ 
การรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) จะเป็นลกัษณะของการเขียนขอ้ความท่ีเป็นการต่อวา่ ดู
ถูก ลอ้เลียน อีกทั้งการใชรู้ปภาพ คลิปวีดีโอท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูอ่ื้นทั้งท่ีเป็นความจริงและไม่
เป็นความจริงเพื่อไปเผยแพร่ ส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศพัทมื์อถือเพื่อการก่อกวนคุกคามหรือ
ท าให้คนอ่ืนได้รับความเสียหายอบัอาย ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่
กระจาย ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทุกคนสามารถเขา้มาร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ
ในขณะท่ีผูถู้กกระท าไม่สามารถตอบโตไ้ด ้โดยพฤติกรรมดงักล่าวจะน ามาซ่ึงความรู้สึก เครียด 
เจ็บปวด อบัอายและสูญเสียความมัน่ใจในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมซ่ึงในบางกรณีน าไปสู่ปัญหา
อารมณ์รุนแรง (ศิวพร ปกป้อง และวมิลทิพย ์มุสิกพนัธ์, 2553) 

การกลัน่แกล้งทางโลกไซเบอร์ มีจ าวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นปัญหาอนัตรายท่ีผูใ้หญ่ อย่าง
ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ควรให้การตระหนกัและให้ความสนใจกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากพฤติกรรม
เหล่าน้ีได้ พฤติกรรมการกลัน่แกล้งทางโลกไซเบอร์เป็นพฤติกรรมรุ่นแรง โดยพฤติกรรมต่าง ๆ 
เหล่านั้น เช่น การส่ง E-mail  ส่งขอ้ความโตต้อบใน  ทางลามกอนาจาร ดูถูก ส่งขอ้ความให้ร้ายใน
กระดาษข่าว และเผยแพร่เน้ือหาหม่ินประมาทผา่นเวบ็ไซต ์ท่ีเป็นอนัตรายและรุ่นแรง  

จากการศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  ภายในโรงเรียนของประเทศ        
ออสเตเรีย (Cross, Shaw, Epstein, Monks, Dooley and Hearn, 2012) พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่           
ในออสเตเรียอาย ุ10-14 ปี   ไมมี่พฤติกรรมการถูกรังแก   และการรังแกผูอ่ื้นบนพื้นท่ีไซเบอร์ มีเพียง
ร้อยละ 6 ช้ีให้เห็นว่า พวกเขามีพฤติกรรมการรังแกผูอ่ื้น บนพื้นท่ีไซเบอร์ ทุก 2-3 อาทิตยห์รือ
มากกวา่นั้น  แมว้า่ออสเตเรียจะเป็นประเทศท่ีมีการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์อยา่งมาก ส าหรับงานวิจยั
ท่ีพบในประเทศองักฤษ และสหรัฐอเมริกา  ของนักเรียนช่วงวยัเดียวกันมีพฤติกรรมการรังแก      
บนพื้นท่ีไซเบอร์เช่นกนั ในประเทศออสเตเรียมีเพียงร้อยละ 6  ท่ีรังแกผูอ่ื้นบนพื้นท่ีไซเบอร์ ทุก ๆ 
2-3 อาทิตย ์หรือมากกวา่นั้น และพบวา่ร้อยละ 7 ของนกัเรียน ท่ีรังแกผูอ่ื้นทุกอาทิตยห์รือทุกเดือน 
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ในดา้นพฤติกรรมการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ มีการรังแกกนัต่อหนา้ร้อยละ 87 ในขณะท่ีผลการศึกษา
ของไทยพบวา่พฤติกรรมการข่มเหงรังแกผา่นโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษา เพศชายและหญิง มีการรับรู้การถูกข่มเห่งรังแกผา่นโลกไซเบอร์มากกวา่ 1 
คร้ังต่อเดือน เกินกวา่ร้อยละ 50.0 และเยาวชนไทยท่ีเคยถูกรังแกโดยการด่าทอผา่นมือถือและห้อง
สนทนา ร้อยละ 43.9 และเคยถูกส่งขอ้ความผา่นมือถือ อีเมล และเวบ็ไซตร้์อยละ 29.9  (วิมลทิพย ์
มุกสิกพนัธ์, ศิวพร ปกป้อง, นนัทนชั สงศิริ และปองกมล สุรัตน์, 2552)  

ปัญหาการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์จากการศึกษาในระดบัโลก พบวา่ความชุกของการถูกรังแก
ตั้งแต่ร้อยละ 6.5 ถึงร้อยละ 72 และในงานวิจยัส่วนใหญ่พบว่าเยาวชนประมาณร้อยละ 20-40        
ถูกรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ และในช่วงมธัยมศึกษาตอนตน้พบว่ามีการรังแกกนัมากท่ีสุด โดยวยัรุ่น
หญิงถูกรังแกมากว่าวยัรุ่นชาย (Tokunaga, 2010) และรูปแบบของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้น       
ก็มีตั้งแต่ การถูกนินทาหรือด่าทอผ่านโทรศพัท์มือถือหรือห้องสนทนา การถูกข่มขู่หรือบีบบงัคบั  
การถูกขโมยรูปภาพ การถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ การถูกผูอ่ื้นน าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็น  
ความลบัไปเผยแพร่ การแอบอา้งช่ือหรือตวัตนของผูอ่ื้นเพื่อให้ร้าย ตลอดจนการเผยแพร่คลิปวีดีโอ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นใหเ้กิดความเสียหาย เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตามถึงแม ้ค าวา่ ‚การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์‛ จะถูกคิดข้ึนมาเพียงแค่ยงัไม่ถึงสิบปี 
แต่ปรากฎการณ์น้ีก็ขยายตวัจนเป็นปัญหาส าคญัเกือบทัว่โลก (Shariff, 2008) รวมทั้งในสังคมไทย
จากการส ารวจของ วิมลทิพย ์ มุสิกพนัธ์ุ และคณะ (2552) กบัวยัรุ่น 2500 คนทัว่ประเทศ ผลการ
ส ารวจพบว่ามีวยัรุ่น 842 คน หรือคิดเป็น 43.1% ระบุว่าตนเองเคยถูกรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ ซ่ึง    
การรังแกท่ีนักเรียน  นักศึกษาเป็นผูก้ระท าและถูกกระท ามากท่ีสุดคือ การนินทาและด่าทอผูอ่ื้น   
เคยกระท าร้อยละ 20.1 และถูกกระท าร้อยละ 25.2 รองลงมาคือ การถูกส่งขอ้ความก่อกวนหรือ       
ดูหม่ิน อยา่งซ ้ า ๆ เคยกระท าร้อยละ 13.5 ถูกกระท าร้อยละ 21 ส่วนท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ การแอบอา้ง
ช่ือหรือตวัตนของผูอ่ื้นเพื่อให้ร้าย กระท าร้อยละ 7.7  และถูกกระท า 10.4  และจากการศึกษาเร่ือง
การรังแกในพื้นท่ี  ไซเบอร์ของวยัรุ่นหญิงไทยในปี 2555 ยงัพบวา่ เยาวชนหญิงร้อยละ 45.4 เคยถูก
รังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ ซ่ึงแบ่งเป็นการรังแกในลกัษณะการโจมตี ข่มขู่ออนไลน์ 41.4% ถูกคุกคาม
ทางเพศออนไลน์  5.3%  และถูกบนัทึกและเผยแพร่ขอ้มูลออนไลน์ในลกัษณะให้ร้าย 16.3%  (พิมพ
วลัย ์ บุญมงคล และคณะ, 2555) อยา่งไรก็ตามค าวา่ การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ ก าลงัขยายตวัจนเป็น
ปัญหาส าคญัเกือบทัว่โลกโดยการรังแกดงักล่าวอาจจะมีความอนัตรายถึงข้ึนเสียชีวิต จากการฆ่าตวั
ตายหรือถูกฆ่าตาย เพราะผลกระทบในดา้นจิตใจจากการถูกรังแกนั้นค่อนขา้งท่ีจะมีความร้ายแรง 
(Smith, 2008) จากขอ้มูลท่ีปรากฏทั้งจากการศึกษาวิจยัและจากการน าเสนอข่าวผา่นส่ือ  ต่าง ๆ ของ
ส่ือมวลชน ตามท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ จึงสะทอ้นให้เห็นวา่ปรากฎการณ์ในลกัษณะของการรังแก
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ในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ แต่กลบักลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในวง
กวา้ง เพราะนอกจากปัญหาดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม แลว้ยงั
ส่งผลกระทบในแง่ของการด าเนินชีวติของตวักลุ่มเยาวชนเองอีกดว้ย  

ฉะนั้นจากปัญหาพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนถือวา่เป็นภยัเงียบท่ีก าลงั
คุกคามเยาวชนไทยในปัจจุบนั เช่น กรณีข่าวขา้ราชการโพสต์เหยียดเด็กป๊ัม (ผูจ้ดัการออนไลน์, 
2559) และคลิปดาราท าร้ายคนขับรถจักรยานยนต์ อีกทั้ งบังคับให้กราบรถ จนเป็นกระแส        
“กราบรถกู” ดร.มานะ กล่าววา่ กระแสสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักรณี ‚กราบรถกู‛ สามารถเรียกไดว้า่เป็น
การรวมกนัของ ‚โซเชียล แซงชั่น‛ (Social Sanction) หรือมาตรการลงทณัฑ์ทางสังคม กับ          
‚ไซเบอร์บูลลีอิง‛ (Cyberbullying) (มานะ ตรีรยาภิวฒัน์, 2559) ซ่ึงหมายถึงการแสดงความคิดเห็น
ดว้ยอารมณ์ การด่าทอดว้ยค าท่ีรุนแรง และหยาบคาย เหมารวมไปถึงญาติพี่น้องของผูก้ระท าผิด  
เป็นตน้ จากกรณีดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรให้ความสนใจและตระหนกัถึงผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ี
ตามมาเพราะส่วนใหญ่อาจจะท าไปเพราะความคึกคะนองเท่านั้นและไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีอาจ
ตามมา ทั้งน้ีผลกระทบน้ีไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะตัวเยาวชนเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติตามมา ดงันั้นการท่ีจะลดความเส่ียงต่อการเกิดพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
เยาวชน และลดผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะดงักล่าวถือไดว้่าเป็นความทา้ทายท่ีหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน ภาคีต่าง ๆ รวมทั้งสถาบนัครอบครัว ตวัเยาวชนเองซ่ึงถือได้ว่ามีความ
ละเอียดอ่นและมีความส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัเพื่อให้เยาวชนไดรั้บการพฒันาใน
ทุกมิติและท่ีส าคญั วมิลทิพย ์กล่าววา่ เด็กในเขตกรุงเทพฯ ท่ีท า Cyberbullying เป็นเด็กดี แต่ดา้นมืด
คือ การใชโ้ลกไซเบอร์ท าร้ายผูอ่ื้น หรืออตัราส่วน Cyberbullying ของเด็กอาชีวศึกษามีมากกวา่ของ
เด็กท่ีเรียนสายสามญั ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้มและ   ความรุนแรง  วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์ 
และคณะ (2554) 

เน่ืองจากปัญหาการรังแกท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อผูถู้กรังแกหรือ ถูกคุกคาม จนกระทัง่
ท าให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 1) การเตรียมตวัต่อสู้กับส่ิงท่ีมาคุกคาม          
2) การใชค้วามกา้วร้าว 3) การหลีกหนี และ 4) การน่ิงเฉยหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต ้ โดยผูท่ี้ถูกรังแก
บนพื้นท่ีไซเบอร์นั้นจะไดรั้บผลกระทบทางจิตใจจึงส่งผลให้มีการตดัสินใจในการกระท าการตอบ
โต้หรือไม่ตอบโต้จากการถูกรังแก นั่นแสดงถึงพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงจะมีผลกระทบหหรือ
อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

จากการทบทวนสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมตอบโต้จาก     
การถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่น อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมตอบโตแ้ละไม่ตอบโตจ้ากการใช้
เทคโนโลยผีา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีก าลงัแพร่หลาย และเป็นเร่ืองส าคญัของ
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สังคมไทยในปัจจุบนั เน่ืองจากการตดัสินใจตอบโต ้ส่งผลให้ผูท่ี้ตอบโตก้ลายเป็น Cyberbullying 
ดังนั้ นการศึกษาคร้ังน้ีจึงน างานวิจยัท่ีศึกษานั้นมาพฒันาเพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ     
ตอบโตห้รือไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีน่าสนใจในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นวยัรุ่นสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาผูท่ี้         
ถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ผลจากการศึกษาน้ีเพื่อป้องกันพฤติกรรมการตอบโต้จากการรังแก       
บนพื้นท่ีไซเบอร์ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูล     
เพื่อน าไปสู่การพฒันาพฤติกรรมของวยัรุ่นในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของวยัรุ่นในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยผา่นช่องทางการส่ือสาร
ออนไลน์  

1.2.2  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์   
ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1  ขอบเขตด้านประชากร และตัวอย่าง 
ประชากรของการศึกษาน้ีเป็นวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ถา้กรณีเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซ
เบอร์มากกวา่ 1 คร้ัง จะเก็บขอ้มูลการโตต้อบเฉพาะการถูกรังแกคร้ังล่าสุดเท่านั้น  

 
1.3.2  ขอบเขตทางด้านเนือ้หา  

1) ศึกษาพฤติกรรมการตอบโตก้ลบัจากการท่ีเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ผ่าน  
ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ของวยัรุ่น ท่ีศึกษาอยูใ่นสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ถ้ามีการตอบโตก้ลบัหลายคร้ังศึกษาเฉพาะการตอบโตก้ลบัคร้ังแรก
เท่านั้น 
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2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบโต้จากการถูกรังแก ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล  
บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว  ลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิง และความรู้
เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา  
  การเก็บขอ้มูลอยูใ่นระหวา่ง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558  ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้จาก            
การถูกรังแกบนพื้น ท่ีไซเบอร์ของวัย รุ่นในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงได้ทบทวนและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั     
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในงานวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด
และทฤษฎีดงัน้ี  
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมและบุคลกิภาพ 
2.1.1.1  ความหมายของพฤติกรรม 

 พชัรี ไชยฤกษ์ (2545) และศุภกัษร สุจินพรหม (2547) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมคือ    
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นการกระท าของร่างกายในแต่ละวนั โดยเร่ิมตั้งแต่ต่ืนนอนตอนเชา้ หาว เหยียด
แขนขา แต่งตวั กินอาหารเช้า ไม่เพียงแต่เท่านั้นยงัมีการกระท าอีกมากมายจนกระทัง่เรากลบัไปท่ี
เตียงนอนและนอนหลบั นั่นหมายความว่าตลอดวนัหน่ึงท่ีผ่านมาเราตอ้งเดิน พูด เรียน ท างาน    
เล่น หวัเราะ ร้องไห้ กนัยา สุวรรณแสง (2532)  และชนิตา ธรรมมคัวนั (2551) พฤติกรรมท่ีเป็น
กริยา อาการ ลีลา บทบาท ท่าที การประพฤติ ปฏิบติั การกระท าท่ีแสดงออกใหป้รากฏสัมผสัไดด้ว้ย
ประสาทสัมผสัทางใดทางหน่ึงของประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือ อาจสรุป
ความหมายของพฤติกรรมวา่เป็นกริยา อาการ บทบาท ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นการกระท าของร่างกาย
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกโดยสามารถสังเกตและวดัได้ด้วยเคร่ืองมือ พฤติกรรมต่าง ๆ จะมี
รูปแบบของพฤติกรรม โดยพฤติกรรมจะต้องประกอบไปด้วยส่ิงเร้า (Stimulus) ซ่ึงหมายถึง 
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่ออินทรีย ์แบ่งได้ดงัน้ี ประการแรกคือ ส่ิงเร้าภายนอก 
หมายถึง ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวัคนไม่วา่จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมซ่ึงมีผลกระตุน้ให้อินทรียแ์สดง
พฤติกรรม ประการท่ีสองคือ ส่ิงเร้าภายใน คือ การท างานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษยซ่ึ์ง
จะกระตุ้นอินทรีย์ท  าให้รู้สึกหิวกระหาย เหน่ือยล้า เจ็บปวด และค าว่า อินทรีย์ (Organism)              
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มีความหมายวา่ส่ิงมีชีวติ หมายถึง มนุษยแ์ละสัตวแ์มว้า่เราจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์แต่
การศึกษาสัตวอ่ื์นจะท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะโดยทัว่ไปของชีวิตดียิ่งข้ึนโดยใชส้ัตวม์าท าการทดลอง ซ่ึง
ในบางสถานการณ์สามารถน ามาทดลองกบัมนุษยไ์ด้ และสุดทา้ยคือการตอบสนอง (Response) 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีอินทรียแ์สดงออกมาโดยการยิม้เป็นการตอบสนองเม่ือมีการชมเชยเป็นส่ิงเร้า 
และการนอนหลบัเป็นการตอบสนองเม่ือมีอาการเหน่ือยลา้เป็นส่ิงเร้า (ชนิตา ธรรมมคัวนั, 2551; 
สมชาย สิริพฒันากุล, 2544) และจากรูปดงักล่าวสามารถอธิบายกฎเกณฑ์เก่ียวกบัพฤติกรรมไดด้งัน้ี 
1) พฤติกรรมทุกอยา่งยอ่มมีสาเหตุเป็นการอธิบายให้ทราบวา่อินทรียจ์ะมีพฤติกรรมอยา่งไร ตอ้งมี
ส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงมากระตุน้เสมอ 2) สาเหตุท่ีเหมือนกนัอาจจะมีพฤติกรรมท่ีต่างกนั หมายถึง เม่ือ
บุคคลพบกบัสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงนั้นไม่เหมือนกนั แต่ละคนมี
ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกนั การกระท าก็ยอ่มต่างกนั และ 3) สาเหตุท่ีแตกต่างกนัอาจมีพฤติกรรม
ท่ีเหมือนกนั บุคคลท่ีพบสาเหตุท่ีต่างกนัหลาย ๆ อยา่งจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสาเหตุเหล่านั้น
เหมือนกนั 
 จากความหมายของพฤติกรรมขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าพฤติกรรมหรือการกระท า
นั้นเป็นกริยาท่ีมนุษยแ์สดงออกในแต่ละวนั ท าให้ผูส้นใจเก่ียวกบัมนุษยพ์ยายามศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์ซ่ึงได้ข้อสรุปเก่ียวกับท่ีมาของพฤติกรรมมีดังน้ี 1) พฤติกรมท่ีติดมาแต่ก าเนิด (Inborn 
Behavior) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีอินทรียส์ามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าโดยไม่ตอ้งมีการเรียนรู้มาก่อน  
2) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากไดรั้บการ
ฝึกฝน อบรมหรือไดรั้บจากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นผลท าให้อินทรียส์ามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าได ้
โดยพฤติกรรมลกัษณะน้ีมีอยู่ทั้งในมนุษยแ์ละสัตวซ่ึ์งในมนุษยพ์ฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอาการ
ตอบสนองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้งส้ิน (ถวลิ ธาราโภชน์ และศรัณย ์ด าริสุข, 2545) 

2.1.1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
 มนุษย์สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม         
ในทางบวกหรือพฤติกรรมในทางลบก็ย่อมเกิดข้ึนได้กับทุกคนในทุกเวลา โดยพฤติกรรมท่ี         
เกิดข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี ประการแรก ปัจจยัทางดา้นสรีวิทยา เป็นปัจจยัพื้นฐานทางชีวภาพ
ของมนุษย์ซ่ึงจะเป็นส่ิงเร้าท่ีส าคญัตวัหน่ึงท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมนับตั้งแต่พฤติกรรมอย่างง่าย
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีมีความซับซ้อนในชีวิตประจ าวนัล้วนแต่เก่ียวขอ้งกบัระบบทางสรีระของ
มนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงเป็นปัจจยัเร่ิมแรกท่ีวางรูปแบบของพฤติกรรมต่าง ๆ ประการท่ีสอง ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยต์อ้งเรียนรู้และพบสภาพส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดเวลา    
ซ่ึงส่ิงใดท่ีปรากฎเด่นชดักบับุคคลส่ิงนั้นจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงเร้ากระตุน้ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและ
จะมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพของส่ิงแวดลอ้ม ประการท่ีสาม ป้จจยัทาด้านสังคม เน่ืองจาก
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มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะอยูค่นเดียวได ้ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ตอ้งติดต่อเก่ียวขอ้งกนั มนุษยจึ์ง
ตอ้งมาอยู่ร่วมกนักลายเป็นชุมชนหรือเรียกว่า สังคมและเม่ือมีสังคมเกิดข้ึนคนในสังคมนั้นก็จะ    
ตั้งขอ้ตกลงร่วมกนั เรียกวา่ โครงสร้างทางสังคม ซ่ึงจะท าให้มนุษยแ์สดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีสังคม
นั้น ๆ เห็นพอ้งเป็นลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นแบบแผนพฤติกรรมของสังคมและ ปัจจยัทางดา้นทศันคติ 
ทศันคติเป็นเร่ืองราวของความรู้สึกท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรมและเป็นตวัการส าคัญท่ีก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย ์ทศันคติเกิดข้ึนในตวับุคคลไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่เกิด โดยเกิดข้ึนจาก
บุคคลไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ดง้นั้นทศันคติจึงเปล่ียนแปลงได ้พชัรี ไชยฤกษ ์
(2545) แต่เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกต่างกนัทั้งร่างกาย ด้านความตอ้งการ ด้านพฤติกรรม และ  
ด้านอ่ืน ๆ ความแตกต่างน้ียงัมีอีกหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็น พนัธุกรรม ท่ีหมายถึง การถ่ายทอด
บุคลิกลกัษณะจาก ปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อแม่ สู่ลูกหลาน มีลกัษณะทางกายและทางสติปัญญาหรือแมแ้ต่ 
ส่ิงแวดล้อม อันหมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเป็นส่ิงเร้าท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกโดย          
การโต้ตอบในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางบา้น เช่น     
การอบรมเล้ียงดู  ฐานะ ทางเศรษฐกิจ สังคมของครอบครัวบรรยากาศภายในบา้น  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก ไม่เพียงเท่านั้นยงัรวมไปถึง ส่ิงแวดลอ้มทางโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ครู 
อาจารย ์เพื่อนนักเรียน สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนและอีกปัจยัท่ีถือไดว้่ามีความส าคญัมาก
เช่นกนั คือ ส่ิงแวดล้อมทางชุมชน ได้แก่ ขนบธรรมเนียมส่ือสารมวลชนต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงต่อมาในหน่วยงานท่ีใหญ่ข้ึนจะเรียกว่า วฒันธรรม (Culture) 
คนท่ีอยูใ่นชั้นของสังคมท่ีแตกต่างกนัรวมไปถึง เพศ อาย ุความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ อาชีพ ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแต่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนั และสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ คือ 
ประเทศ โดยจะมีอิทธิพลโน้มน าให้ลกัษณะพฤติกรรมและนิสัยใจคอต่างกนั ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ก็ลว้นแต่มีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งส้ิน (สิริพร สุทธิพรมณีวฒัน์, 
2545) 
 จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่
มนุษยแ์สดงออกทางพฤติกรรมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในทางบวกหรือในทางลบ    
ซ่ึงก็ยอ่มเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนในทุกเวลา โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมท่ีซับซ้อนในชีวิตประจ าวนั ปัจจยัทางด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจยัทางด้านสังคม   
ปัจจยัทางดา้นทศันคติ โดยส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของมนุษยท์ั้งส้ิน 
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2.1.1.3 บุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 
 บุคลิกภาพ (Personality) มาจากรากศพัทภ์าษลาตินวา่ Persona ซ่ึงแปลวา่หนา้กากท่ี
ตวัละครกรีกและโรมนัในสมยัก่อนสวมใส่ เพื่อแสดงบุคลิกภาพลักษณะท่ีแตกต่างกันให้ผูดู้
สามารถเห็นไดแ้มใ้นระยะไกล (นิภา นิธยายน, 2530: 25) บุคลิกภาพเป็นลกัษณะท่ีบุคคลแสดงออก
อนัเกิดจากสภาวะทุกอย่างท่ีประกอบกนัขั้นเป็นตวับุคคล รวมถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะทาง
จิตใจซ่ึงมีอิทธิพลต่อการกระท าของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาการและบทบาท
ของคุณลกัษณะเหล่านั้น  
  Hilgard (1965: 109) กล่าววา่ บุคลิกภาพหมายถึง ลกัษณะส่วนรวมของบุคคลแต่ละ
คนอนัเป็นแนวทางในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแต่ละคนจะมีรูปแบบของการแสดงออก
ทางพฤติกรรมต่างกนั  

Bernard (1970: 110) กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นผลรวมทั้งหมดของท่าทางรูปร่าง
ลกัษณะทางกาย และพฤติกรรมท่ีแสดงออก แนว้โนม้การกระท า ขอบเขตความสามารถท่ีซ่อนเร้น
อยูภ่ายในและท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็น 

Smith, Sarason and Sarason (1982: 412) กล่าวถึงบุคลิกภาพวา่ หมายถึง การรับรู้
พฤติกรรมรวมทั้งหมดของบุคคลใดบุคคลหน่ึงทั้งในส่ิงท่ีมองเห็นได้เช่น ความคิด ความสนใจ    
ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลอ่ืนสามารถท่ีจะเขา้ใจและแยกแยะความแตกต่างของบุคคลนั้นจากบุคคลอ่ืนได ้ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Eysenck (1969) ซ่ึงน าการศึกษาของ จุง มาศึกษา และ
ปรับปรุง โดยจดักลุ่มลกัษณะนิสัย (Trait) ดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เกิดเป็น
ทฤษฎีสองมิติของ Eysenck (1969) เขาได้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัชีวภาพว่าเป็นตวัก าหนด
บุคลิกภาพของบุคคลมากกว่าปัจจยัส่ิงแวดล้อม ความน่าสนใจเพราะเขาน ามิติแสดงตวั-เก็บตวั 
(Extroversion-Introversion) มาผสมกบัอีกมิตหน่ึงคือ มัน่คง-หวัน่ไหวทางอารมณ์ (Stability-
Neuroticism) เป็นการเพิ่มมิติความไวของอารมณ์เขา้มา เน่ืองด้วยเห็นว่าอารมณ์มีส่วนสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาท่ีบุคคลจะแสดงออก แนวคิดเร่ืองระบบประสาทท่ีมีผลต่อลกัษณะแสดงตวั-
เก็บตวัของบุคคล ไดรั้บการสนบัสนุนว่ามีความเป็นจริงจากงานวิจยัหลายช้ิน (Goldstein, 1994,    
p.609) เม่ือน าทั้งสองมิติมาสร้างความสัมพนัธ์กนัจะไดบุ้คลิกภาพ 4 แบบ ไดแ้ก่  

1)  บุคลิภาพแบบเก็บตวั-แบบแสดงตวั (Eysenck, 1969) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไว ้
ดงัน้ี  

(1)  บุคลิกภาพแบบเก็บตวั หมายถึง ลกัษณะเงียบเฉย ไม่ชอบสังคมกบัผูอ่ื้น 
มองปัญหาเขา้สู่ตนเอง  ชอบอ่านและคน้ควา้คนเดียวมากกวา่การเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น   สนิทกบัคนยาก 
ด าเนินชีวติประจ าวนัดว้ยความเคร่งขรึม และชอบความมีระเบียบเรียบร้อยในชีวิต ควบคุมความรู้สึก
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พอใจ ไม่พอใจไวม้าก ไม่ใคร่แสดงกริยากา้วร้าวออกมาตรง ๆ อารมณ์ไม่เปล่ียงแปลงง่าย ดูน่าเช่ือถือ 
บางคร้ังมองโลกในแง่ร้าย ยึอถือแบบมาตรฐานจรรยบรรณของสังคมมาก บุคลิกภาพแบบเก็บตวั 
หมายถึง ลกัษณะเงียบเฉย ไม่ชอบสังคมกบัผูอ่ื้น มองปัญหาเขา้สู่ตนเอง  ชอบอ่านและคน้ควา้คน
เดียวมากกว่าการเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น สนิทกบัคนยาก ด าเนินชีวิตประจ าวนัดว้ยความเคร่งขรึม และ
ชอบความมีระเบียบเรียบร้อยในชีวิต ควบคุมความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจไวม้าก ไม่ใคร่แสดงกริยา
กา้วร้าวออกมาตรง ๆ อารมณ์ไม่เปล่ียนแปลงง่าย ดูน่าเช่ือถือ บางคร้ังมองโลกในแง่ร้าย ยึดถือแบบ
มาตรฐานจรรยาบรรณของสังคมมาก  

(2)  บุคลิกภาพแบบแสดงออก หมายถึง ลกัษณะน่าคบ เป็นมิตรมีอธัยาศยั
ไมตรี  ชอบงานสังคมมีเพื่อนมาก อยากคุยกับคนอ่ืน ๆ ด้วย  ชอบท ากิจกรรมท่ีท าให้ต่ืนเต้น      
ชอบเ ส่ียง  อดทนต่อสถานการณ์  โดยทั่วไปค่อนข้างผลุนผลัน  ชอบแสดงตลกขบขัน                     
ให้ เ กิดการหัวเราะข้ึน พร้อมท่ีจะโต้ตอบเสมอ ชอบการเปล่ียนแปลงใหม่  มีความสุขใจ                          
ชอบความสะดวกสบาย  มกัมองโลกในแง่ดี และชอบความสนุกสนานร่าเริง มีแนวโนม้ท่ีจะแสดง        
ความกา้วร้าว และความไม่พอใจออกมาง่าย ไม่สามารถเก็บความรู้สึกได ้

2)  บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์-แบบมัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism-
Stability) Eysenck, (1969) 

(1)  บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ หมายถึง เป็นลกัษณะของบุคคลท่ี
มกัจะเช่ือมโยงความกงัวลเขา้กบัส่ิงเร้าท่ีเป็นกลา  รู้สึกวิตกกงัวลต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน แมใ้น
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

(2)  บุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ หมายถึง เป็นลักษณะท่ีมี              
การแสดงออกท่ีมีอารมณ์เยอืกเยน็และมีสุขภาพจิตท่ีดี คือ มีสุขภาพของอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก 
และการกระท าท่ีดี รวมทั้งการปรับตวัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดดี้ 

จากบุคลิกภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่บุคลิกภาพส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกทางปัจจัยชีวภาพเป็นลักษณะสองมิติ คือ บุคลิกภาพแบบแสดงตวั-บุคลิกภาพ     
แบบเก็บตัว และบุคลิกภาพแบบมั่นคง-บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมทั้งส้ิน 

 
2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการรังแก-การตอบโต้ 

 พฤติกรรมการรังแกเป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีเจตนาให้ผูอ่ื้นได้รับ   
ความเดือดร้อนทั้งทางกาย ทางวาจาและทางสังคม ซ่ึงสามารถให้ความหมายและอธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมการรังแกไว ้ดงัน้ี 
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2.1.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการรังแก   
การรังแกเป็นการแสดงพฤติกรรมของเด็กเกเรหรือพฤติกรรมของคนพาล ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการเขา้ไปควบคุมผูอ่ื้นอย่างไม่ยุติธรรม ทั้งทางกาย 
ทางใจและรวมถึงความรู้สึกโดยเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีไปท าร้ายร่างกายและท าร้ายจิตใจโดย
เจตนาจนท าใหผู้อ่ื้นเกิดความกลวั เกิดความทุกขแ์ละไดรั้บบาดเจบ็ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ของผูท่ี้มีพลงัอ านาจมากกว่าโดยใชว้ิธีการบีบบงัคบัผูมี้พลงัอ านาจน้อยกว่า และเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างเด็กคนเดียวกันอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของคนส่วนน้อยท่ีควร
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  และอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของคนท่ีมีภาวะจิตใจไม่ปกติโดยมกัสร้าง ความ
ร าคาญ ความล าบากใจ ความเดือดร้อนต่อคนรอบขา้งทั้งทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก (เกษตรชัย 
และหีม, 2554) 

นอกจากน้ี พฤติกรรมการรังแกจะเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีพยายามแสดงถึง
อ านาจในการปกครอง การควบคุม การข่มขู่ผูอ่ื้นให้กลวั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของผูท่ี้มีรูปร่าง ร่างกาย
ท่ีใหญ่แข็งแรง และเรียนไม่ค่อยเก่ง  ท่ีไปแสดงต่อบุคคลท่ีเล็กกว่า อ่อนแอกวา่ เรียนเก่งกว่า และ 
ไม่มีทางสู้หรือไม่มีทางป้องกัน  รวมถึงการแสดงพฤติกรรมการขู่ขวญัอย่างสม ่ าเสมอโดย           
การก่อกวน ลอ้เลียน กล่าววา่ร้าย และท าร้าย โดยตั้งใจตอ้งการท าอนัตรายผูอ่ื้นอยา่งไม่ลดละหรือ
เป็นการแสดงความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ ซ่ึงเป็นการละเมิดกฎระเบียบและบรรทดั
ฐานทางสังคมซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเองมีอ านาจหรือฐานะท่ีสูงกว่า (เกษตรชัย และหีม, 
2554) 

จากความหมายของพฤติกรรมการรังแกท่ีกล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า        
การแสดงพฤติกรรมการรังแกเป็นพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงท่ีแข็งแรงหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีเจตนา   
ท าใหผู้อ่ื้น ไดรั้บความเดือดร้อนและไดรั้บอนัตราย ไม่วา่จะเป็นการท าร้ายร่างกายให้ไดรั้บบาดเจ็บ 
การท าร้ายอารมณ์ ความรู้สึก ให้เจ็ใจ ดว้ยค าพูด สีหน้า แววตา และการลอ้เลียนในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมไปถึงการละเมิดกฎระเบียบ บรรทดัฐานทางสังคมซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตนเองมีอ านาจหรือฐานะ
ท่ีสูงกวา่  

2.1.2.2 ประเภทของพฤติกรรมการรังแก 
โดยทัว่ไปพฤติกรรมการรรังแกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี พฤติกรรมการรังแก

ทางร่างกาย พฤติกรรมการรังแกทางวาจา และพฤติกรรมการรังแกทางสังคม (เกษตรชยั และหีม, 
2554) 

1)  การรังแกทางร่างกาย (Physical  Bullying)  เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ี
มองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมโดยมกัจะมหัลกัฐานเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นรอยแผล บวม รอยฟกช ้ า และ
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รอยเลือดซ่ึงเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกาย อาทิเช่น การตบ ตี แหย ่
ชก เตะ กดั ข่วน และขวา้งส่ิงของใส่ เป็นตน้  

2)  การรังแกทางวาจา (Verbal Bullying) เป็นการแสดงพฤติกรรมการรังแก
ดว้ยค าพูดท่ีไปท าร้ายอารมณ์ความรู้สึก และจิตใจของผูอ่ื้น อาทิเช่น การด่าว่าเหน็บแนม โดยใช้
วาจาหยาบคาย สบประมาท ล้อเลียนรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ศาสนา ความพิการ จุดด้อย             
ผลการเรียน  ฐานะทางสังคม  เศรษฐกิจ  หรือการโทรศพัทเ์พื่อการรบกวนและส่งอีเมลเพื่อกล่าวหา
หรือเพื่อซุปซิบนินทา 

3)  การรังแกทางสังคม (Social  Bullying)  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง
การรุกรานเก่ียวกับสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคล  ซ่ึงเป็นลักษณะของ          
การท าร้ายอารมณ์ ท าร้ายความรู้สึก ท าร้ายจิตใจเช่นเดียวกบัการรังทางวาจา อาทิเช่น การแสดง  
การรังเกียจ กีดกั้นไม่ใหเ้ขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรม กีดกั้นไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม ไม่ใหค้วามสนใจ เป็นตน้  

จากประเภทของพฤติกรรมการรังแกท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรม
การรังแก  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  3 ประเภท คือ พฤติกรรมการรังแกทางร่างกาย พฤติกรรม     
การรังแกทางวาจาและพฤติกรรมการรังแกทางสังคม แต่ในงานวิจยัผูว้ิจยัแบ่งพฤติกรรมการรังแก
ออกเป็น  2  ประเภท  นัน่คือ  พฤติกรรมการรังแกทางวาจา  (Verbal Bullying)  ซ่ึงเป็นการแสดง
ดว้ยค าพูดท่ีไปท าร้ายอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจผูอ่ื้น เช่น การด่าว่าเหน็บแนม ใชว้าจาหยาบคาย  
สบประมาท  ลอ้เลียนรูปร่าง  หนา้ตาผิวพรรณ ศาสนา  จุดดอ้ย  ความพิการ  ผลการเรียน ฐานนะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การใช้โทรศพัท์เพื่อการรบกวน ส่งอีเมลเพื่อกล่าวหาและการซุบซิบนินทา 
ประเภทท่ี 2 คือ พฤติกรรมการรังแกทางสังคม (Social Bullying) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง
การเข้าไปรุกรานเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นการท าร้าย
อารมณ์ ท าร้ายความรู้สึก และท าร้ายจิตใจ  

2.1.2.3 สาเหตุของพฤติกรรมการรังแก 
สาเหตุท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมรังแกและพฤติกรรมท่ีน ามาซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

เยาวชนมีดงัน้ี (พรทิพย ์อินทรโชติ, 2536; วณีิ ชิดเชิดวงศ,์ 2537; ผดุง อารยะวญิญู, 2542) 
1)  ความบกพร่องส่วนตวัของเด็ก เป็นความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจาก       

ความเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ของเด็กท่ีช้าหรือเร็วผิดปกติ ความบกพร่องของอวัยวะ             
ความบกพร่องในการพูด ความพิการต่าง ๆ และความไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดล้อม     
อันเน่ืองมาจากอารมณ์และความเป็นอยู่ทางบ้าน ความมีปมด้วย เด็กท่ีมีความบกพร่องใน           
ทางร่างกายและจิตใจน้ีย่อมไม่สามารถจะเรียนหรือท ากิจกรรมได้ดีเท่ากบัเด็กท่ีมีความสมบูรณ์  
ทางร่างกาย และจิตใจ เด็กเหล่าน้ีก็จะเกิดความคบัขอ้งใจ 
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2)  สภาพครอบครัว  เป็นลกัษณะสภาพครอบครัวและการอบรมเล้ียงดู      
มีความส าคญัต่อพฤติกรรมของเด็กมาก เช่น เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดาหยา่ร้างกนั แยกกนั
อยู่ หรือต้องเดินทางไกลไปจากยา้นนาน ๆ เป็นประจ า บิดามารดาทะเลาะกันเป็นประจ า บิดา
มารดาไม่ตอ้งการและเกลียดชงัทอดทิ้งจนท าใหเ้ด็กรู้สึกวา้เหว ่โดดเด่ียวและนอ้ยเน้ือต ่าใจ ในท่ีสุด
รู้สึกเคียดแคน้ชิงชัดขาดความรักความอบอุ่นจากบิดามารดาและคนขา้งเคียง บิดามารดาเขม้งวด
กวดขนัและเจ้าอารมณ์ ใช้อ านาจข่มขู่มากเกินไปอาจท าให้เด็กกลัวและเก็บกดอารมณ์นั้นไว ้      
เด็กท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัวประเภทน้ีมกัเป็นเด็กท่ีมีปัญหามกัแสดงพฤติกรรม ไม่เหมาะสม        
อยู่เสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้เด็กขาดความอบอุ่น รู้สึกวา้เหวข่าดท่ีพึ่งอนัมีผลต่อปัญหาทางอารมณ์
โดยตรง และท าให้ผลการเรียนต ่ าหรือเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดามีอารมณ์ร้าย                 
ซ่ึงอาจแสดงออกมาในลกัษณะของการฉุนเฉียวทางอารมณ์ การโกรธจดั การกา้วร้าวหรือด่าทอ  
ต่าง ๆ นานา อาจท าใหเ้ด็กมีพฤติกรรมไปในท านองเดียวกนั โดยปัญหาเหล่าน้ีลว้นมีผลส าคญัยิ่งต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ครูควรมีบทบาทในการให้ค  าแนะน าแก่เด็ก  และผูป้กครองในการแกปั้ญหา
ดังกล่าวเท่าท่ีจะได้เพราะปัญหาบางอย่างก็เป็นปัญหาใหญ่และมีความซับซ้อน ผู ้ปกครอง           
ควรตอ้งร่วมมือกบัหลายฝ่ายใน การหาแนวทางแกไ้ขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว  เป็นการแสดงพฤติกรรมในเชิงลบต่อกนั
อยา่งรุนแรงกว่าปกติอนัเกิดจากความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือเกิดจากอารมณ์ท่ีไม่ปกติอ่ืน ๆ ท่ีสั่งสม
มารวมทั้งประสบการณ์ และกระบวนการคิดของบุคคลในการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ซ่ึงมีพฒันาการมาจากการเกิดความขดัแยง้กนั (Malley Morrison, 2004)  มีสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การมีประสบการณ์ ความรุนแรงในวยัเด็กนิสัยท่ีด้ือร้ัน  ใจร้อน และโมโหง่าย ไม่สามารถควบคุม
ความโกรธได ้หวาดระแวง พูดจาไม่ เหมาะสมวิตกกงัวลสูง ชอบเก็บตวั เป็นคนเคร่งครัดไม่ยอม
ผ่อนปรน เช่ือคนง่าย และชอบด่ืมสุรา (ยงยุทธ แสนประสิทธ์ิ, 2554) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคม
ระยะยาวได ้โดยเด็กในครอบครัวท่ีพอ่แม่ใชค้วามรุนแรงต่อกนัท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และซึมซบั        
ความรุนแรง และท าใหเ้ด็กมีพฤติกรรมกา้วร้าว เกเรและไม่ตั้งใจเรียน (ธญัภา พรหมรักษ,์ 2550)  

ดงันั้นอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการรังแกเป็นการกระท าท่ีแสดงออกต่อ
บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนทั้งทางกายและจิตใจดว้ยการใชก้ าลงั และวาจาท่ีไม่เหมาะสมของ
ครอบครัว 

3) ความตอ้งการของบุคคล นอกจากปัจจยั 4 ท่ีเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ของมนุษยแ์ลว้  ความตอ้งการความรัก  การยอมรับในสังคมก็เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ โดยเฉพาะ
เด็กท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนอาจจะแสดงออกเพื่อให้เป็นจุดเด่นและให้ได้รับความสนใจ 
จากครูและเพื่อน ๆ จนบางคร้ังก็มีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่เนท่ียอมรับ เด็กบางคนท่ีไม่เด่น      
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เร่ืองการเรียนอาจจะหาเร่ืองเพื่อน ชอบทะเลาะวิวาท ชกต่อย กา้วร้าว ส่งเสียงดงัเป็นท่ีน่าร าคาญ        
เพื่อใหค้นอ่ืนสนใจตนและยอมรับตนเท่านั้น 

ดังนั้นการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มทางสังคมท่ีก่อให้เกิด    
การเรียนรู้ในการปรับตวัเขา้กบัสังคม โดยการคบเพื่อนเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากและมีอิทธิพลต่อตวัเขา 
เม่ือเด็กไดอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะสร้างกิจกรรมและสร้างกฎเกณฑ์ของกลุ่ม (สุพล วงัสินธ์, 2529) 
กลุ่มเพื่อนเป็นวฒันธรรมย่อยท่ีสอนให้เด็กเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการ     
ความเป็นส่วนตวัของตัวเองมากข้ึน ต้องการอิสระมากข้ึน ตลอดจนพฒันาการทางสติปัญญา
พฒันาข้ึนจนถึงระดบัเขา้ใจว่าการปฏิบติัตนของพ่อแม่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ และเร่ิมรู้วา่พ่อแม่
ใช้อ  านาจบงัคบัให้ท าส่ิงต่าง ๆ มากเกินไปเคร่งครัดวิจยัมากเกินไป ขาดการยอมรับหรือบางคร้ัง
ทอดทิ้งให้เด็กแก้ปัญหาเอง การรับรู้เช่นน้ีท าให้เด็กตบัข้องใจจึงหันไปหากลุ่มเพื่อน (สมพร          
สุทศันย์, 2530) ทั้ งน้ีเน่ืองจากกลุ่มเพื่อนสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของเด็กได้ เช่น      
ให้การยอมรับและความเป็นเจ้าของให้ประสบการณ์ และหารางว ัลสนองความต้องการ      
(Laeheem et al., 2009; จิตตินี แสงจนัทร์, 2551) 

4)  การสอนในโรงเรียนไม่ดี เด็กอาจจะมีปัญหาไดเ้น่ืองมาจากโรงเรียนและ
คุณครู ซ่ึงในโรงเรียนบางแห่งไม่เอาใจใส่ไม่ให้ความรักความเข้าใจแก่นักเรียน อีกทั้งยงัชอบ       
ใช้อ านาจเกินเหตุและไม่ยุติธรรม ซ่ึงมกัสร้างปัญหาให้เกิดข้ึนกบัเด็กตามมา ทั้งน้ีอาจท าให้เด็ก      
มีการปรับตวัต่อสังคมยากข้ึนและมีอารมณ์ท่ีไม่มัน่คง  

นอกจากน้ี วิณี ชิดเชิดวงศ ์ (2537) กล่าวถึงตน้เหตุของพฤติกรรมการรังแกในเด็ก   
มีดงัน้ี 

1)  บา้นท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาหยา่ร้างกนั แยกกนัอยู ่หรือทะเลาะวิวาท
กนัเสมอ เป็นตน้เหตุใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาไดม้าก 

2)  ความบกพร่องในทางส่วนตวั เกิดข้ึนเน่ืองมาจากความเจริญเติบโต         
ในด้านต่าง ๆ ท่ีช้าหรือเร็วกว่าปกติ ความบกพร่องของอวยัะรับสัมผสั ความบกพร่องในการพูด          
ความพิการในดา้นต่าง ๆ และความไม่สามารถปรับตนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากอารมณ์
และความเป็นไปของเด็กดงัไดก้ล่าวมาน้ียอ่มไม่สามารถเรียนหรือการท ากิจกรรมไดดี้เท่ากบัเด็กท่ีมี
ความสมบูรณ์ 

3)  การถูกทอดทิ้ง  เด็กท่ีถูกบิดามารดาทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ดูแลเด็กเหล่าน้ี
ตอ้งการความรักจากบิดามารดาเป็นอนัมากแต่ก็ไม่ไดรั้บความรักดงัท่ีตอ้งการจึงมกัจะกลายเป็น    
ผู ้วางตนในสังคมไม่ได้โดยส่วนมากมักจะ เป็นผู ้มีพฤติกรรมท่ี เ ป็นปัญหาในภายหลัง                
อาการท่ีเด็กพวกน้ีแสดงออกมาส่วนมากคือจะพยายามเรียกร้องความสนใจจากผูอ่ื้นดว้ยวิธีต่าง ๆ 
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โดยมากจะเป็นผูท่ี้อยู่ไม่สุข ชอบท่ีจะรบกวนผูอ่ื้นหรือเด็กบางคนจะแยกตวัเองออกจากสังคม    
โดยส้ินเชิง 

4) เด็กท่ีถูกบิดามารดารักและถนอมมากเกินไป  เด็กจะมีพฤติกรรมท่ี          
เป็นปัญหา  มีลกัษณะเหมือนกบัเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กประเภทน้ีมกัจะแสดงออกดว้ยการเห็นแก่ตวั                 
ชอบเกะกะระรานผูอ่ื้น ไม่ยอมรับผิดชอบต่องานและมกัจะดูถูกคนอ่ืน เด็กประเภทน้ีตอ้งได้รับ  
การฝึกฝนทางสังคมใหม้าก 

2.1.2.4 Young (1996) กล่าววา่โรคติดอินเตอร์เน็ต Internet Addiction Disorder 
(IAD) ไม่ได้มีการจดัประเภทไวใ้นความผิดปกติทางจิต เป็นเพียงกลุ่มอาการทางจิตอย่างหน่ึง 
Kandall (1998) ได้กล่าวไวว้่า การเสพติดอินเทอร์เน็ตในทางจิตวิทยานั้นข้ึนอยู่กับตวัผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตโดยไม่ค  านึงถึงประเภทของกิจกรรมท่ีใช้บริการอยู่สามารถใช้บริการได้ทั้งหมดซ่ึง   
เกิดจากการเสพขอ้มูลหรือข่าวสารมากเกินไป เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีแตกต่างจากส่ืออ่ืน ๆ      
ท่ีสามารถโตต้อบ (Interact) ได้ทนัที ซ่ึงท าให้โลกของอินเทอร์เน็ตมีความเสมือนโลกสังคม   
เสมือนจริง (Virtual Community) ผูใ้ช้สามารถมีตวัตนในโลกนั้นได้ โดยปราศจากกฎเกณฑ ์        
ไร้ขอบเขตและทิศทางและสร้างตวัตนในโลกอินเทอร์เน็ตตามท่ีตอ้งการได ้สนองความตอ้งการ   
ใหพ้ึงพอใจกบัผูใ้ชไ้ดม้ากกวา่โลกแห่งความเป็นจริง 

2.1.2.5 สังคมวทิยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Sociology) หรืออยา่งท่ีบอลวิน และ
มอลวิน เรียกว่า ‚วิทยาศาสตร์ทางพฤติกรรม” (Behavior Science) เป็นตวัแทนของความเพียร
พยายามท่ีจะประยุกต์ใช้หลักการทางด้านทฤษฎีจิตวิทยา เชิงพฤติกรรม (Psychological 
Behaviorism) กบัปัญหาทางสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาเชิงพฤติกรรม ให้ความสนใจเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบต่าง ๆ ของพฤติกรรมของตวัผูก้ระท าท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม และ
ผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมของตวัผูก้ระท าเองในภายหลงั ปัญหาความสนใจดงักล่าวถือว่าเป็น
พื้นฐานของ “การก าหนดเง่ือนไขการด าเนินการ” (Operant Conditioning) หรือกระบวนการเรียนรู้ 
ซ่ึงท าให้ ‚พฤติกรรมถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยผลท่ีเกิดตามมาของพฤติกรรม‛ หรือถา้จะกล่าวอีก
นัยหน่ึง ผูก้ระท าจะแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงออกมา เราอาจจะคิดถึงเร่ืองดังกล่าวอย่างน้อย        
ในตอนเร่ิมตน้วา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมาโดยมิไดจ้งใจ (Random Behavior) ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
พฤติกรรมนั้น ๆ ข้ึนมา ไม่วา่จะมีลกัษณะทางสังคมหรือกายภาพจะไดรั้บผลกระทบจากพฤติกรรม 
และขณะเดียวกนัก็จะตอบโตใ้นวิถีทางต่าง ๆ การตอบโตไ้ม่วา่จะมีลกัษณะทางบวก ลบ หรือเป็น
กลาง ๆ จะมีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูก้ระท าในระยะต่อมา ถ้าการตอบโต ้        
ให้ประโยชน์แก่ตัวผูก้ระท า ก็จะมีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างเดียวกันเกิดข้ึนในอนาคต         
ในสถานการณ์อย่างเดียว แต่ถ้าการโต้ตอบสร้างความเจ็บปวดหรือเป็นการลงโทษต่อผูก้ระท า
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พฤติกรรมอย่างนั้ นก็คงจะไม่ เกิดในอนาคต นักสังคมวิทยาเชิงพฤติกรรมให้ความสนใจ               
ต่อส่ิงแวดลอ้มหรือผลท่ีเกิดตามมาต่าง ๆ และลกัษณะของพฤติกรรมในปัจจุบนั นกัสังคมวิทยาเชิง
พฤติกรรมต้องการจะบอกว่าผลท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมาของพฤติกรรมอย่างหน่ึง มีผล                
ในการควบคุมพฤติกรรมในปัจจุบนั ถ้าเรารู้ว่าอะไรก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างหน่ึงในอดีตกาล      
เราก็จะสามารถคาดการณ์ไดว้า่ผูก้ระท าคนหน่ึงจะมีพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัในปัจจุบนัหรือไม่ 

จากสาเหตุของพฤติกรรมการรังแกท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความบกพร่อง
ภายในตัวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากความเจริญเติบโตของร่างกาย           
ใน    ด้านต่าง ๆ อีกทั้งด้านสภาพของครอบครัวก็มีส่วนส าคญัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรม       
การรังแก ในตวัเด็กรวมหมายถึง การอบรมเล้ียงดู การตอ้งการความรักจากครอบครัว การยอมรับ
จากคนในสังคมก็เป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการ โดยเฉพาะเด็กท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนซ่ึง        
อาจแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น หาเร่ืองกบัเพื่อน ชอบทะเลาะวิวาท ชกต่อย กา้วร้าว 
ชอบส่งเสียงดังเป็นท่ีน่าร าคาญเพียงเพื่อให้คนอ่ืนสนใจตนและยอมรับตนเท่านั้ น อีกทั้ ง             
พฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้เ กิดโรคติดอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอาการทางจิตอย่างหน่ึง                
จากการเสพข้อมูลข่าวสารมากเกินไป  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีแตกต่างจากส่ืออ่ืน ๆ            
ท่ีสามารถโต้ตอบได้ทนัที นั่นแสดงถึงพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงจะมีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัเหยือ่หรือผู้ถูกข่มเหงรังแกและการตอบโต้ 

มนุษยทุ์กคนลว้นเคยผ่านประสบการณ์ของการตกเป็นเหยื่อกนัทั้งส้ิน (Fleming et al., 
2002) ผูถู้กข่มเหงรังแกมีทั้งลกัษณะร่วมและแตกต่างกนัไปตามประเภทของการตกเป็นเหยื่อ       
ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.3.1 ประเภทของเหยื่อ Olweus (2006: 32) ไดแ้บ่งผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของการข่ม
เหงรังแกไวเ้ป็น 2 ประเภท 

1)  เหยื่อจ ายอมให้ข่มเหงรังแกหรือเฉ่ือยชา (Passive or Submissive 
Victim) พฤติกรรมและเจตคติของเหยื่อท่ีจ  ายอมให้ข่มเหงรังแก (Passive Victim) จะให้สัญญาณ  
ถึงความไม่มัน่คง และความไม่มีค่าให้กบัผูอ่ื้นเห็น ว่าจะไม่แก้แคน้หากถูกท าร้ายหรือถูกดูถูก 
กล่าวคือ เหยือ่ประเภทน้ีจะโตต้อบกบัการถูกข่มเหงรังแกดว้ยความวติกกงัวล  และสยบยอมร่วมกบั
ความอ่อนแอทางร่างกาย ความหวาดระแวง (Cautiousness) และความไวต่อความรู้สึก (Sensitivity) 
ตั้งแต่อายยุงันอ้ย เด็กชายท่ีมีลกัษณะดงักล่าว มีปัญหาการกลา้แสดงออกตนเองในหมู่เพื่อนมีเหตุผล
ท่ีท าใหเ้ช่ือวา่ลกัษณะดงักล่าวสนบัสนุนให้ตกเป็นเหยื่อการข่มเหงรังแก ขณะเดียวกนั เป็นท่ีแน่ชดั
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ว่าการถูกกลั่นแกล้งซ ้ า ๆ จากเพื่อน ๆ ท าให้เพิ่มความวิตกกังวลความไม่มัน่คงปลอดภยั และ       
การประเมินตนเองในทางลบอยา่งมาก (Olweus, 2006: 32) 

Olweus (2006: 33) ช้ีวา่ เด็กชายท่ีตกเป็นเหยื่อจะมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับิดา
มารดา โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัมารดามากกวา่เด็กชายทัว่ ๆ ไป ซ่ึงความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดดงักล่าวถูกครู
มองวา่เป็นการปกป้องจากมารดามากเกินไป  จึงเป็นเหตุผลท่ีเช่ือวา่การปกป้อง มากเกินไปดงักล่าว
เป็นสาเหตุและผลของการข่มแหงรังแก 

2)   เหยื่อท่ีย ัว่ยุให้ข่มเหงรังแก (Provocative Victims หรือ Bully/Victim)   
มีลกัษณะทั้งความวิตกกงัวลและโตต้อบอย่างก้าวร้าวรวมกนั เหยื่อเหล่าน้ีมกัมีปัญหาด้านสมาธิ  
การแสดงพฤติกรรมท่ีอาจก่อกวน และสร้างความเครียดให้กบัคนรอบขา้ง บางคนอาจมีสมาธิสั้ น 
(Hyperactive) จึงเป็นธรรมดาท่ีพฤติกรรมของเขาจะไปยัว่ยุ จนเป็นเหตุให้ไดรั้บการตอบโตท้างลบ
จากคนส่วนใหญ่ ลกัษณะของปัญหาผูข้่มเหงรังแก/เหยื่อในห้องเรียน กบัเหยื่อท่ีย ัว่ยุ จึงแตกต่าง   
ไปจากเหยือ่ท่ีจ  ายอม (Olweus, 2006: 32) 

จากการศึกษาระยะยาวกบักลุ่มเด็กชายในเด็กชั้น 6-9 สองกลุ่มคือ เด็กท่ีตกเป็นเหยื่อ
และเด็กท่ีไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของเพื่อนในโรงเรียนจนถึงอายุ 23 ปี พบว่า ผูท่ี้เคยตกเป็นเหยื่อ 
(Former Victim) ไดด้ าเนินชีวติอยา่ง “เป็นปกติ” ในหลายลกัษณะ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ หลงัจากออก
จากโรงเรียนไปแล้ว  เหยื่อจะเผชิญความเลวร้ายมากกว่าคนท่ีไม่ตกเป็นเหยื่อ สองประการคือ        
มีแนวโน้มเกิดการซึมเศร้างและเห็นคุณค่าในตนเองต ่ากว่า ขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงให้เห็นชดัว่า 
แนวโน้มน้ีมาจากสาเหตุของการตกเป็นเหยื่อในระยะสั้น ๆ ท่ีฝังแน่นทั้งคา้งไวเ้ป็นบาดแผลในใจ 
(Olweus, 2006: 32) 

2.1.3.2 คุณลักษณะทัว่ไปของเหยื่อ พบว่า ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจะมีความวิตกกังวล   
และความไม่มัน่คงมากกว่านักเรียนทัว่ไป มีความระแวงระวงั ความหวัน่ไหว และความเงียบ      
เม่ือถูกท าร้ายจากนกัเรียนคนอ่ืน จะมีปฏิกิริยาทัว่ไปคือ ร้องไห้ (เด็กในระดบัชั้นต ่า) และถอยหนี 
ทุกข์ตรมกับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต ่า มองตนเองและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทางลบ           
มกัมองตนเองวา่ลม้เหลว รู้สึกโง่ น่าอบัอาย และไม่มีเสน่ห์ (Olweus, 2006: 32) 

ขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน เหยื่อรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้โดดเด่ียว ไม่มีเพื่อนท่ีดีในห้อง     
สักคนเดียว อย่างไรก็ตาม เหยื่อไม่ไดก้า้วร้าวและไม่ถูกลอ้เลียน ดงันั้น จึงสามารถอธิบายไม่ไดว้่า  
การข่มเหงรังแกเป็นผลมาจากการย ัว่ยุเพื่อนของตวัเหยื่อเอง เด็กเหล่าน้ีมกัจะมีเจตคติทางลบ        
ต่อความรุนแรงลากรใช้ความรุนแรง ถ้าเหยื่อเป็นเด็กชายมกัมีแนวโน้มว่า จะเป็นผูท่ี้มีร่างกาย
อ่อนแอมากกวา่เด็กทัว่ไปซ่ึงโอลเวยีส (Olweus, 2006: 32)  ตั้งฉายาเด็กลกัษณะเช่นน้ีวา่ เหยื่อจ านน 
หรือเฉ่ือยชา (Passive or Submissive Victim) 
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คุณลักษณะร่วมกันของ “ เหยื่อ ท่ียอมให้ข่มเหงรังแก” มีแนวโน้มว่า  จะมี            
ความหวาดระแวงไวต่อความรู้สึก เด็กท่ีไม่มัน่คง จึงไม่กลา้แสดงตนกบัเพื่อน ๆ (Olweus, 2006: 
32) มกัจะถูกทอดทิ้งทางสังคมมาก และมีความรู้สึกเสียดาย (Nansel et al., 2001) ความโดดเด่ียว
ทางสังคมดังกล่าวชักน าให้เด็กเข้าสู่ความเส่ียงต่อการถูกข่มเหงรังแกเป็นพิเศษ ถ้ามีเพื่อน ๆ          
ยงัจะช่วยป้องกนัเด็กเหล่าน้ีจากผูท่ี้ข่มเหงรังแก เด็กชายท่ีถูกข่มเหงรังแกมกัจะมีร่างกายอ่อนแอกวา่
เพื่อน ๆ (Olweus, 2006: 33) สุดทา้ยเด็กท่ีเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมเด็ก เช่น ถูกทอดทิ้ง           
ถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ มีแนวโน้มท่ีจะตกเป็นเหยื่อของเพื่อน ๆ (Shields and 
Cicchetti, 2001)  

คุณลกัษณะบางอย่างของเหยื่อท่ียอมจ านนอาจถูกมองว่า เป็นทั้งปัจจยัสนับสนุน
และปัจจยัผลกรรมของการตกเป็นเหยื่อ เช่น เม่ือเด็กท่ีรู้สึกไม่มัน่คนปลอดภยั พฤติกรรมของเขา
อาจเป็นสัญญาณใหผู้อ่ื้นเห็นวา่เขาเป็น “เป้าหมายท่ีง่าย” ส าหรับการข่มเหงรังแก ดงันั้น ความรู้สึก
ไม่มัน่คงอาจถูกมองว่าสนับสนุนให้เกิดการกระท ารุนกรง อย่างไรก็ตาม เด็กท่ีถูกข่มเหงรังแก    
โดยปกติแลว้จะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่ความรู้สึกไม่เช่ือมัน่ในตนเองจะลดลงหลงัถูกข่มเหง
รังแก 

ความเขา้ใจผิดบางประการคือ เด็กท่ีตกเป็นเหยื่อเพราะลกัษณะภายนอกท่ีท าให้
เพื่อน ๆ สะดุดตา เช่น แวน่หนา  ตกกระ ผมแดง โดยทัว่ไปลกัษณะเหล่าน้ีไม่ส าคญัเท่ากบัลกัษณะ
ทางอารมณ์และจิตใน นอกจากน้ี งานวิจยักบัเด็กท่ีมีความบกพร่องไดช้ี้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่อง 
เช่น พูดติดอ่าง กล้ามเน้ือ่อนแรงหรือ อมัพาตคร่ึงซีก มีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของการข่มเหง
รังแกมากข้ึน ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งเฝ้าดูเป็นพิเศษต่อการข่มเหงรังแก (Olweus, 2006: 30)  

คุณลกัษณะของ “เหยื่อท่ีย ัว่ยุ” หรือ “ผูข้่มเหงรังแก-เหยื่อ” มีลกัษณะคลา้ยกบัเหยื่อ 
ท่ีจ  ายอมหลายอย่าง แต่จะมีแนวโน้มสมาธิสั้ น และมีปัญหาเร่ืองการอยู่ไม่น่ิง อารมณ์ร้อน และ
พยายามสู้กลบัเม่ือรู้สึกถูกดูถูกหรือท าร้าย จึงมกัถูกนกัเรียนส่วนใหญ่ข่มเหงรังแก แมเ้หยื่อท่ีย ัว่ยุจะ
ตกเป็นเป้าหมายของการข่มเหงรังแก แต่ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะข่มเหงรังแกเด็กท่ีเล็กวา่หรืออ่อนแอกวา่ 
(Olweus, 2006: 31) และยงัพบวา่ นอกจากมีปัญหาทางอารมณ์-สังคมแลว้ เหยื่อท่ีย ัว่ยุ ยงัมีปัญหา
ทางดา้นพฤติกรรมดว้ย แนนเซลและคณะ (Nansel et al., 2001) ไดท้  าการศึกษานกัเรียนโรงเรียน
มธัยมตน้และมธัยมหลาย พบว่า ผูข้่มเหงรังแก-เหยื่อ รายงานว่า โดดเด่ียวและมีปัญหากบัเพื่อน    
ในชั้นเรียนมาก และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ และใชแ้อลกฮอลแ์ละบุหร่ีมากกวา่เพื่อน 

Anderson; et al. (2001) ไดท้  าการศึกษาความตายจากความรุนแรงในโรงเรียน     
ของอเมริกา พบวา่ เยาวชนท่ีกระท าความรุนแรงนั้น มกัถูกเพื่อนข่มเหงรังแกก่อน แสดงให้เห็นว่า 
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เหยื่อท่ีก้าวร้าว มักจะแก้แค้นด้วยความก้าวร้าวเพื่อโต้ตอบเม่ือถูกข่มเหงรังแก จึงชัดเจนว่า        
เหยือ่ท่ีกา้วร้าวควรไดรั้บการใส่ในเป็นพิเศษ 

2.1.3.3 สัญญาณเตือนของการตกเป็นเหยื่อ  สัญญาณต่อไปน้ีอาจแสดงว่า            
เด็กก าลงัถูกเพื่อนข่มเหงรังแก (Olweus, 2006: 54-60; Coloroso. 2005: 141-142; Einsen and Engle. 
2007: 84-85 ) 

1) กลบัจากโรงเรียนดว้ยเส้ือผา้ หนงัสือ หรือขา้วของฉีกขาด ถูกท าลาย
หรือสูญหาย 

2) มีรอยกรีด ถลอก/ข่วนท่ีบอกสาเหตุไม่ได ้
3) มีเพื่อนนอ้ย 
4) ขาดความสนใจต่อโรงเรียนอยา่งฉบัพลนัหรือปฏิเสธการไปโรงเรียน 
5) ปวดทอ้ง ปวดศรีษะ หวาดระแวง นอนไม่หลบั นอนมากเกินปกติ 
6) มีปัญหาการนอน และ/หรือฝันร้ายบ่อย ๆ 
7) เกิดอาการเศร้า ซึม หรืออารมณ์เสีย 
8) เกิดความวติกกงัวล และ/หรือมีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า 
9) เงียบ อ่อนไหว และเฉยเมย 
10)  ใชเ้ส้นทางไปโรงเรียนท่ีไม่เป็นปกติ 
11)  ผลการเรียนลดลงอยา่งน่าใจหาย 
12)  ไม่ค่อยเขา้ร่วมกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน และตอ้งการอยู่

คนเดียว 
13)  กลบัจากโรงเรียนจะหิวโซ และพดูวา่เงินอาหารกลางวนัหายหรืออยูท่ี่

โรงเรียนไม่หิว 
14)  หยบิเงินพอ่แม่ไปและเม่ือถูกจบัไดจ้ะขอโทษน ้าขุ่น ๆ 
15)  เวลาเลิกเรียนจะเดินตรงไปหอ้งสุขาก่อนกลบับา้น 
16)  เสียใจ บ้ึงตึง โกรธ หรือต่ืนกลวัหลงัรับโทรศพัทห์รืออีเมล 
17)  ลกัษณะท่าทางเปล่ียนไป 
18)  ใชค้  าพดูดว้ยภาษาหรือท่าทางเสีย ๆ หาย ๆ เม่ือพดูถึงเพื่อน 
19)  ไม่พดูถึงเพื่อนกิจกรรมประจ าวนั 
20)  อธิบายสาเหตุการบาดเจบ็ไม่อยูก่บัร่องกบัรอย 
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2.1.3.4 สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อ 
Frisen, Jonsson and Persson (2007) สรุปจากการส ารวจสาเหตุของการถูกข่มเหง

รังแก ดงัน้ี 
1) รูปร่างหนา้ตาของเหยือ่ เช่น ผอม อว้น น่ารังเกียจ 
2) พฤติกรรมกของเหยือ่ เช่น พฤติกรรมแปลก ๆ พดูภาษาทอ้งถ่ิน ข้ีอาย 

ไม่มัน่คง  
3) คุณลักษณะของผู ้ข่มเหงรังแก เช่น คิดว่าตนเองไม่แยแส ไม่ มี         

ใครตอ้งการ  
4) รู้สึกเด่น ตอ้งการแสดงอ านาจ 
5) ภูมิหลงัทางสังคม  เช่น  ความแตกต่างทางวฒันธรรม ศาสนา ฐานะ

เศรษฐกิจ  
6) อ่ืน ๆ เช่น โชคร้าย เหยือ่ไม่มีเพื่อน เหยือ่รังแกคนอ่ืน 

2.1.3.5 ปฏิกิริยาการตอบโตส้ามารถจดัการกบัอนัตราย การคุกคามหรือส่ิงท่ีทา้ทาย
ไดโ้ดยรูปแบบกลวิธีการจดัการความเครียดโดยตรง (Direct Action) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ Lazarus and Folkman (1984) 

1) การเตรียมตวัต่อสู้กบัส่ิงท่ีมาคุกคาม  (Perparing Against Harm) คือ 
ความพยายามหาทางก าจัดหรือลดสภาวะคุกคามเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือการคุกคาม             
โดยการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง หากการกระท านั้นประสบความล้มเหลวการคุกคามจะมากข้ึน 
และบุคคลจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกทางลบ โดยบุคคลจะมีอาการซึมเศร้า ละอายใจ รู้สึกผิด โกรธ 
วติกกงัวลหรือมีความกลวัสูง  

2) การใช้ความกา้วร้าว  (Aggression)  คือ การต่อสู้กบัแหล่งท่ีก่อให้เกิด
อนัตรายหรือการคุกคาม  โดยวิธีการท าลาย  เคล่ือนยา้ยหรือควบคุมส่ิงท่ีก่อให้เกิดอนัตรายหรือ   
ส่ิงท่ีมาคุกคาม 

3) การหลีกหนี (Avoidance) คือ กลวิธีการจดัการท่ีบุคคลใชใ้นการจดัการ
กบัส่ิงท่ีมาคุกคามซ่ึงมีความรุนแรงและมีอนัตราย การหลีกหนีอาจเกิดควบคู่กบัอารมณ์กลวัหรือ 
ไม่มีอารมณ์ร่วมดว้ย 

4) การน่ิงเฉยหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ (Inaction or Apathy) คือ             
การท่ีบุคคลรู้สึกเฉ่ือยชา ซึมเศร้า รู้สึกหมดหวงัหมดก าลงัใจในการจดัการกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน   

จากสาเหตุของเหยื่อหรือผูถู้กรังแก สามารถสรุปไดว้่า ประเภทของเหยื่อมกัจะเป็น 
ผูท่ี้อ่อนแอ ไวต่อความรู้สึก มีลกัษณะทั้งความวิตกกงัวล หาวดระแวงไวต่อความรู้สึก และโตต้อบ
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อย่างกา้วร้าว อีกทั้งยงัมีปัญหาเร่ืองสมาธิ บางคนอาจมีสมาธิสั้ น ซ่ึงผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจะมีสัญญาณ
เตือน เช่น เส้ือผา้ฉีกขาด ข้าวของเสียหาย มีรอยกรีด รอยถลอก มีเพื่อนน้อย มีอาการซึมเศร้า        
ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม พูดไม่อยู่กบัร่องกบัรอย พฤติกรรมดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจาก รูปร่างหน้าตา        
น่ารังเกียจ  คิดว่าตนเองไม่มีใครต้องการ รู้สึกตอ้งการแสดงออก และอ่ืน ๆ พฤติกรรมเหล่าน้ี      
เป็นสาเหตุของเหยือ่หรือผูถู้กรังแกทั้งส้ิน 
 

2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2.1.4.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์ 
การบริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นการบริการในรูปแบบการใหข้อ้มูลข่าวสาร

และติดต่อส่ือสารโดยประเภทการใหบ้ริการบนอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ท่ีเรีกวา่อีเมลเป็นการส่ือสารไดร้วดเร็วแมอ้ยูห่่างกนัคนละมุมโลกก็ตาม และไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย
โดยองคป์ระกอบของอีเมลจะมีช่ือผูใ้ช้และช่ือโดเมน Username@domain_name  ทั้งน้ีการใชง้าน
อีเมลสามารถแบ่งไดด้งัน้ี  คือ  อีเมลท่ีหน่วยงานสร้างข้ึนเพื่อมอบให้กบับุคลากร ในองค์กรนั้น    
ไดใ้ช้งาน เช่น 55111211017@psu.ac.th  คืออีเมลของนักศึกษาของมหาลยัแห่งหน่ึงและอีเมล       
ท่ีสามารถสมคัรไดฟ้รีตาม Web Mail ต่าง ๆ เช่น Hotmail, Yohoo mail, Gmail 

2) การสืบคน้ขอ้มูลแบบใยแมงมุม (World Wide Web: WWW) ปัจจุบนั
การสืบคน้ขอ้มูลแบบใยแมงมุมไดรั้บความนิยมมากและยงัคงเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีรวดเร็วท่ีสุด
บนระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุผลท่ีส าคญันั้นคือง่ายต่อการใช้งานและสามารถน าเสนอข้อมูล
กราฟิกได้  การใช้งานเปรียบเสมือนการเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดโดยหนังสือท่ีอ่านนั้น          
มีความสมบูรณ์มากกว่าหนังสือทั่วไป เพราะสามารถฟังเสียง ดูภาพเคล่ือนไหวประกอบได้
นอกจากน้ียงัสามารถตอบโตก้ับผูอ่้านได้อีกด้วย  ลกัษณะเด่นอีกประการหน่ึงคือข้อมูลต่าง ๆ        
มีการเช่ือมโยงถึงกนัไดด้ว้ยคุณสมบติัของ Hypertext Link  

World Wide Web หรือท่ีเราคุน้ตาและรู้จกักนัดีในรูปแบบของ WWW   
เป็นเคร่ืองมือในการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตท่ีใชไ้ดง่้าย ซ่ึงสามารถท่ีจะเลือกรับชม
ไดท้ั้งภาพน่ิง เสียง วีดีโอและในปัจจุบนัมีโปรแกรมอยู่หลายหลายตวัและหลายเวอร์ชนัมากมาย  
แต่ละตัวจะเหมาะกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายชนิด โปรแกรมท่ีจะน าพาผู ้ใช้เข้าถึงบริการ            
ในลกัษณะของ WWW เราจะเรียกมนัวา่ ‚บราวเซอร์‛  (Browser) 

3) การสนทนาแบบออนไลน์ (Chat) การสนทนาแบบออนไลน์ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถ คุยโต้ตอบกับผู ้ใช้คน อ่ืน  ๆ  ได้ในเวลา เ ดียวกัน เสมือนกับการคุยกันแค่ผ่ าน                  
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทั้งสองท่ีซ่ึงก็สนุกและรวดเร็ว ทั้งน้ีในการบริการสนทนาแบบออนไลน์     
ท่ีคุน้กนัในรูปแบบของ Chat (Internet Relay Chat) ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การพฒันาไปถึงขั้นท่ีสามารถ 
ใช้ภาพสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว การ์ตูนต่าง ๆ แทนตวัคนท่ีสนทนากนัได้ แลว้ยงัสามารถคุยกนั      
ดว้ยเสียงในแบบเดียวกนักบัโทรศพัท ์การแลกเปล่ียนขอ้มูลบนจอภาพหรือในเคร่ืองของผูส้นทนา
แต่ละฝ่ายไดอี้กดว้ย ในการท างานแบบน้ีจะอาศยัโปรโตคอลช่วยในการติดต่อกบัอีกโปรโตคอล
หน่ึงซ่ึงเป็นโปรโตคอลอีกชนดหน่ึงบนเครือขายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถท าให้หลาย  ๆ คนเขา้มาคุย
พร้อมกนัไดผ้่านตวัหนงัสือแบบ Real Time โดยจะมีหลกัการ คือจะมีเคร่ือง Server หมายถึง 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โดยท่ีฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีทรัพยากรระบบค่อนขา้งสูงและ
จะต้องมากกว่า  1 เคร่ืองเพื่อราองรับหลาย ๆ คนและเคร่ืองของเราจะท าหน้าท่ีเป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตได้แบบธรรมดโดยไม่ตอ้งการทรัพยากรมากนักและ       
ก็ตอ้งมีโปรแกรมส าหรับเช่ือมต่อเขา้ IRC Server ไดแ้ละการสนทนาโดยผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัมีหลายโปรแกรม อาทิเช่น โปรแกรม E-Mail, FaceBook, 
Line, Twitter, Skype, Instagram, WhatsApp, Tongo, Youtube และ Socialcam เป็นตน้ 

4) โลกไซเบอร์  หมาย ถึง  ก ลุ่มคนท่ี เข้ามารวมกัน เ ป็นสั งคม ท่ี มี                
การท ากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเร่ือย ๆ        
เป็นรูปแบบของการส่ือสารข้อมูลผ่านอินเทอร์ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดข้ึน ซ่ึง              
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารต่อกัน  อีกทั้งยงัสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน        
ทั้งเพื่อการศึกษา เพื่อธุรกิจ  เพื่อความบนัเทิงหรือส่ิงท่ีชอบคล้าย ๆ กัน เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์     
และคณะ (2554) ไดก้ล่าววา่ ผูใ้ชส้ังคมออนไลน์หรือท่ีเรียกวา่โลกไซเบอร์จะมีการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
ในกลุ่มสังคมเดียวกันทั้ งใน การบอกเล่าประสบการณ์ เร่ืองเล่า บทความ รูปภาพ วีดีโอ ซ่ึง           
ในปัจจุบนัการส่ือสารสามารถท าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือ เช่น กระดาน     
ความคิดเห็น เวบ็บล็อก รูปภาพและวดีีโอ  โดยมีเทคโนโลยีท่ีรองรับเน้ือหาเหล่านั้นเขา้มาเก่ียวขอ้ง
อนัไดแ้ก่  เวบ็บล็อก เวบ็ไซตท่ี์  แบ่งบนัรูปภาพ เพลง วีดีโอ กระดานสนทนา อีเมล ขอ้ความด่วน 
ส่วนเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกบั Social Network อนัไดแ้ก่ กูเก้ิลกรุ๊ป (Google Group) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ทวิทเตอร์ (Twitter) มายสเปซ (MySpace) ยทููป (YouTube) เป็นตน้ ภาณุวฒัน์ กองราช 
(2554) โลกไซเบอร์เป็น ช่องทางหน่ึงของคนในสังคมปัจจุบันท่ีใช้เพื่อการติดต่อส่ือสารซ่ึง     
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากมีความรวดเร็ว ทันสมัย ประหยดั อีกทั้ งยงัถือได้ว่า
ผูใ้ชบ้ริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งไร้ขีดจ ากดั และมีอิสระใน
การท่ีจะกระท าการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต  เน่ืองดว้ยเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัท่ีเขา้มา     
มีบทบาทต่อกลุ่มวยัรุ่นนั้น  มีหลากหลายเวบ็ไซต ์มีบริการผา่นเวบ็ไซตท่ี์เป็นจุดโยงระหวา่งบุคคล
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แต่ละคนท่ีมีเครือข่ายสังคมเป็นของตวัเองผา่นระบบอินเทอร์เน็ตทั้งมีการเช่ือมโยงกบับริการต่าง ๆ 
ไวอี้กมากมาย (สุกญัญา สุดบรรทดั, 2541; เศรษฐพงศ ์มะลิสุวรรณ, 2552) 

จากความหมายของโลกไซเบอร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าโลก ไซเบอร์
เป็นช่องทางหน่ึงของคนในยุคปัจจุบนัท่ีรวมกนัเป็นสังคมมีการท ากิจกรรมร่วมกนับนอินเทอร์เน็ต
เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารกนัท่ีมีความรวดเร็ว ประหยดัและมีอิสระในการกระท าการต่าง ๆ   
บนระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้เครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมข้ึนมาอีกทั้ง มีการสร้างชุมชน 
ข้ึนมาใหม่บนอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารกนั 

2.1.4.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์ 
อิทธิพล ปรีติประสงค ์(2552) ไดจ้  าแนกหมวดหมู่หรือประเภทของเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนโลกไซเบอร์ไวใ้นบทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยพิจารณาจากเป้าหมาย  
ของการเขา้เป็นสามาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มท่ี               
มีการแสดงตวัตนและภาพลกัาณ์ของตนเอง เช่น FaceBook, Line and Instagram 2) กลุ่มท่ี          
เน้นความสนใจตรงกนั เช่น Digg.com 3) กลุ่มท่ีร่วมกนัท างาน เช่น wifipedia.org  4) กลุ่มท่ี          
มีลกัษณะเป็นการสวมบทบาทของผูเ้ล่นในชีวติจริงกบัตวัละครในเกม และ 5) กลุ่มท่ีเก่ียวกบัอาชีพ 
เช่น Jobsdb.com ทั้งน้ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 1) เวบ็ไซตท่ี์เราสามารถโพสต์
หรือแชร์ข้อมูลให้กับคนอ่ืน ๆ ได้ 2) เว็บไซต์ท่ีสามารถท่ีคอยอัพเดทสถานะได้ว่าตอนน้ี           
ก าลงัท าอะไร  3) เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวีดีโอ 4) เวบ็บอร์ดต่าง ๆ ท่ีสามารถโพสตข์อ้ค าถามหรือ
ค าตอบได ้

ภาณุว ัฒน์  กองราช (2554) เค รือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์                    
เป็นช่องทางหน่ึง ในการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการของเครือข่าย  
สังคมออนไลน์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมท่ีไร้ขีดจ ากดัและเขา้มามีบทบาทต่อกลุ่มวยัรุ่นมีหลากหลาย
เวบ็ไซตซ่ึ์งแต่ละคนมีเครือข่ายสังคมเป็นของตวัเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งมีการเช่ือมโยง
กบับริการต่าง ๆ มากมาย 

เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ (2552) เครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์       
สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 1) ประเภทแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้
ในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น        
ให้บุคคลท่ีมีความรู้เขา้มาเขียนหรือแนะน าไวท่ี้สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น Wikipedia ท่ีเป็น
สารานุกรมออนไลน์หลากหลายภาษา, Google Earth เป็นเวบ็ไซต์ท่ีสามารถดูแผนท่ีไดท้ัว่ทุก      
มุมโลกอีกทั้งใหค้วามรู้ในเร่ืองภูมิศาสตร์ การท่องเท่ียว การเดินทาง การจราจรหรือแมก้ระทั้งท่ีพกั 
2) ปะเภทเกมออนไลน์ เป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงเกมออนไลน์น้ี
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ผูเ้ล่นสามารถสนทนาแลกเปล่ียน  Items กบับุคคลอ่ืน ๆ ได้ 3) ประเภทสร้างเครือข่ายสังคม       
เป็นเวบ็ไซต์ท่ีเน้นการหาเพื่อนใหม่หรือการตามหาเพื่อนเก่าท่ีไม่ไดเ้จอกนันานจะเป็นในรูปแบบ
ของการสร้าง Profile ของตนเองข้ึนมาโดยการใส่รูปภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นตวัตน     
เพื่อให้เพื่อนท่ีอยู่ในเครือข่ายได้รู้จกัตวัตนของเรามากยิ่งข้ึนและมีลักษณะของการแลกเปล่ียน
เร่ืองราว ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกนั  เช่น  Line,  Twitter, FaceBook  4) ประเภทฝากภาพ 
เป็นเวบ็ไซต์ท่ีสามารถฝากภาพออนไลน์ไดโ้ดยไม่ส้ินเปลืองฮาร์ดดิสก์ส่วนตตวัอีกทั้งยงัสามารถ
แบ่งปันรูปภาพ ซ้ือ-ขายรูปภาพอยา่งง่ายดาย เช่น Flicker, Photoshop 5)  ประเภทส่ือ เป็นเวบ็ไซต์
เก่ียวกับการแบ่งปันภาพ คลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น YouTube 6) ประเภทซ้ือ-ขาย              
เป็นเวบ็ไซตท่ี์การท าธุรกิจทางออนไลน์ซ่ึงมีการซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนสินคา้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บความนิยม
มาก เช่น Amazon, eBay แต่เวบ็ไซตป์ระเภทน้ียงัไม่ถือวา่เป็น Social Network ท่ีแทจ้ริงเน่ืองจาก
มิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการแบ่งปันขอ้มูลไดห้ลากหลาย นอกเสียจากการสั้ งซ้ือและติชมสินคา้
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีไดท้  าการส ารวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยผา่นระบบออนไลน์โดยมี
ผุใ้ช้บริการมากเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อติดต่อส่ือสารต่อกนัโดยเวบ็ไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมมากใน
ปัจจุบนั Google, FaceBook, YouTube, Line, Yohoo, Sanook, BlogSpot, Pantip, Msn, Wikipedia, 
Mthai, Amazon, Kapook, Manager, 4shared, Twitter, Dek-d, Hi5, Thaiseoboard, Mediafire, 
Wordprees, Weloveshopping, True life และ Blogging 

2.1.4.3 ขอ้ดี-ขอ้เสีย และประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์ 
โลกไซเบอร์ก็เหมือนสังคมรอบขา้งตวัเรามีการใส่หนา้กาก กดักนัขา้งหลงั มีนิสัยดี 

นิสัยชั่ว มีการสงสัย มีการระแวงคนรอบขา้ง จึงเป็นธรรมดาของโลกแต่เราจะสามารถคดักรอง  
กลุ่มคนยงัไงไดน้ั้นก็ตอ้งใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์หรือพิจารณาคนท่ีเราคิดว่าน่าจะเป็นคนดี  
สักวนัอาจจะกลบักลายเป็นคนชัว่ไปก็ได ้เพราะโลกใบน้ีไม่อะไรท่ีแน่นอนเพียงแต่จะมองโลกใบน้ี
ในแง่บอกหรือในแง่ลบเท่านั้ นเอง เปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองด้านเสมอก็เฉกเช่นเดียวกับ         
คนท่ีมีทั้ งคนดีและคนชั่ว บนโลกไซเบอร์ก็เช่นเดียวกันก็มีท้งข้อดีและข้อเสียและประโยชน์ 
(จุฑามณี คายะนนัทน์, 2554)  

1) ขอ้ดีของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์ 
1) สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้
2) เป็นเสมือนคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดย่อมเพราะสามารถเสนอและ

แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้หรือตั้งค  าถามในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม 
3) ประหยดัค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารและมีความสะดวกและ

รวดเร็ว 
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4) เป็นส่ือเพื่อน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดีโอ
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 

5) ใช้เป็นส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทั
และองคก์รต่าง ๆ  

6) ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผูใ้ช้งานและเกิดการจ้างงาน
รูปแบบใหม่ ๆ  

7) คลายเครียดไดส้ าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาเพื่อนคุยเล่นสนุก ๆ  
8) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได ้

2) ขอ้เสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์ 
1) เวบ็ไซตใ์หบ้ริการบางแห่งอาจเป็นการเผยขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป

หากผูใ้ช้บริการไม่ระมดัระวงัในการกรอกข้อมูลอาจถูกผูไ้ม่หวงัดีน ามาใช้ในทางเสียหายหรือ
ละเมิดสิทธิได ้

2) สังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์มีการแพร่ขยายไปในวงกว้าง      
หากผูใ้ชรู้้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวจิารณญาณอาจโดนหลอกลวงหรือการนดัเจอกนัเพื่อจุดประสงค์
ร้ายตามท่ีเป็นข่าว 

3) เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ ขโมยผลงานหรือถูกแอบอา้ง
เพราะเป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่าง ๆ ของเรา 

4) ข้อมูล ท่ีต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ยากต่อการ
ตรวจสอบว่าเป็นขอ้มูลจริงหรือไม่ ดงันั้นอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ท่ีก าหนดอายุการสมคัร
สมาชิกหรือการถูกหลอกโดยบุคคลท่ีไม่มีตวัตนได ้ 

5) หากผูใ้ช้อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจส่งผลต่อ
สายตาได ้

6) หากผูใ้ช้หมกหมุ่นอยู่กับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากจนเกินไป 
อาจส่งผลเสียต่อการเรียนได ้(องอาจ ฤทธ์ิทองพิทกัษ,์ 2539; สุกญัญา สุดบรรทดั, 2541)  

3) ประโยชน์ของเครือข่ายสังคอมออนไลน์บนโลกไซเบอร์ 
บริษัทต่าง ๆ  เร่ิมหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์        

ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการมากข้ึนเน่ืองจากการจดัการใชง้านและอพัเดทให้ทนัสมยั      
ได้ง่ายอีกทั้ งยงัเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดี เพราะส่วนใหญ่จะส ารวจและแยกประเภทความสนใจ         
ของสมาชิกอยู่แลว้ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกและสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างบริษทักบั
ลูกคา้ผา่นขอ้ความแสดงความคิดเห็นไดอี้กดว้ย (จินตนา วฒัฑกฎกศล, 2543)  
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จากขอ้ดี ขอ้เสียและประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์
สามารถสรุปไดว้่า  ผูท่ี้ใช้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีสามารถคน้หา
องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ไม่เพียงเท่านั้นผูใ้ชส้ามารถเสนอและแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้หรือ
แมแ้ต่การตั้งขอ้ค าถามเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมีค าตอบไดช่้วยกนัตอบ และสามารถน าผลงานของตวัเอง
มาเผยแพร่ เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดีโอ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็นและ       
ท่ีส าคญัยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร สะดวกและรวดเร็ว ส่วนขอ้เสียหากผูใ้ชท่ี้ใชอ้ยูก่บั
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อาสายตาได้ และท่ีส าคัญเม่ือผูใ้ช้หมกมุ่น         
มากจนเกินไปอาจท าให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต ่ าได้จะท าให้เสียเวลาถ้าผู ้ใช ้                  
ใช้อย่างไร้ประโยชน์ ดงันั้นเม่ือได้ทราบถึงคุณ และโทษของโลกไซเบอร์แล้วก็ควรท่ีจะรู้จกัใช ้    
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.1.5 แนวคิดเกีย่วกบัการรังแกในพืน้ทีไ่ซเบอร์ (Cyber Bullying) 

2.1.5.1 ความหมายของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ 
เน่ืองจากการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้ นสามารถเกิดข้ึนได้หลายช่องทางและ      

หลายรูปแบบดงันั้นการให้ความหมายเก่ียวกบัการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ จึงมีนิยามความหมาย       
ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

Stom and Stom (2005) ไดใ้ห้ความหมายของ การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ (Cyber 
Bullying) ไวว้า่เป็นการใช้เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคุกคามหรือท าร้ายผูอ่ื้น เช่น ผา่นอีเมล 
โทรศพัท์มือถือ ขอ้ความโตต้อบแบบทนัที (IM) ขอ้ความสั้น (SMS) และห้องสนทนาออนไลน์ 
เพื่อใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสีย หวาดกลวั และรู้สึกส้ินหวงั 

 Payne (2007) กล่าวว่าการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ (Cyber Bullying, e-Bullying, 
Online Bullying) หมายถึง การรังแกและคุกคามผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล 
โทรศพัทมื์อถือ ขอ้ความโตต้อบแบบทนัที (IM) ขอ้ความสั้น (SMS) บล็อก และเวบ็ไซต ์ซ่ึงท าให้
เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได ้การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์เป็นการกระท าโดยเจตนาและน าไปสู่
ความตึงเครียดทางอารมณ์ ท าให้เกิดความทุกขอ์ยา่งซ ้ า ๆ จากขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์หน่ึงขอ้ความ 
การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์อาจรวมถึงการคุกคามและกล่าวถึงเร่ืองทางเพศ การใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง 
การดูถูกดูแคลนรวมทั้งการส่งอีเมลไปรบกวนผูอ่ื้นท่ีไม่ตอ้งการติดต่อกบัผูส่้ง 

 Smith  et al. (2008) กล่าวว่าการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ หมายถึงพฤติกรรม        
ความกา้วร้าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเจตนาใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ท าร้ายเหยื่อซ่ึงยากท่ีจะ



28 
   
ป้องกนัตนเอง โดยกระท าอย่างซ ้ า ๆ ซ่ึงการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ นั้นเพิ่งเกิดข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ี
ผา่นมาโดยเกิดข้ึนอยา่งมากมายโดยเฉพาะทางโทรศพัทมื์อถือและอินเทอร์เน็ต  

 ปองกมล  สุรัตน์ (2553) กล่าวว่า รังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ หมายถึงการท่ีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล (ผู ้รังแก) ใช้การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต เช่น 
โทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ในการลงข้อความหรือรูปภาพท่ีรุนแรง หยาบคาย 
ล้อเลียน อนัเก่ียวข้องกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตกเป็นเป้าหมาย ให้ปรากฏแก่สาธารณะ หรือ
ส่งไปยงัผูถู้กรังแกโดยตรง  

จากความหมายในขา้งตน้จึงสามารถสรุปไดว้่า การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์หมายถึง
การรังแกหรือคุกคามผูอ่ื้นผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่จะเป็น เวบ็ไซต ์อีเมล โทรศพัทมื์อถือ 
ขอ้ความสั้น รวมไปถึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม เป็นการกระท าโดยเจตนาและน าไปสู่ความตึงเครียด
ทางอารมณ์ ท าให้เกิดความทุกข์อย่างซ ้ า ๆ เช่นการใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง การดูถูกดูแคลน รวมทั้ง     
การส่งอีเมล หรือโทรศพัท์ไปรบกวนผูอ่ื้น ซ่ึงการกระท าในลกัษณะน้ีสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกท่ี
และทุกเวลา 

2.1.5.2 รูปแบบและช่องทางในการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ 
การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น     

การท าให้เกิดความอบัอาย การคุกคาม ท าให้เกิดการเจ็บปวด หรือการตดัออกจากกลุ่ม ซ่ึง Bhat, 
Christine Suniti (2008) เขาไดแ้บ่งรูปแบบของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ไวด้งัน้ี 

1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ครอบครัว และเพื่อน ทั้ งข้อมูลท่ีเป็น   
ความจริงและความเทจ็ ท่ีส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความอบัอาย และเส่ือมเสียช่ือเสียง 

2) การเผยแพร่รูปภาพ ทั้งท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพ 
3) การเผยแพร่วดีีโอคลิปท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือวีดีโอคลิปท่ีเจา้ของท าข้ึน

โดยเลือกเผยแพร่เฉพาะบางบุคคล  
4) การตัดออกจากกลุ่มสังคม โดยการบล็อกบุคคลออกจากรายช่ือ         

การเป็นเพื่อนหรือการติดต่อ 
นอกจากน้ีแลว้จากการศึกษาของ Bhat, Christine and Suniti (2008) เขายงัพบว่า  

การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นมีช่องทางในการรังแกไดห้ลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

1) โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone) เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใชพ้ื่อการรังแกใน
พื้นท่ีไซเบอร์ใน 3 ช่องทางคือ ขอ้ความสั้น รูปภาพ และคลิปวีดีโอท่ีถ่ายจากโทรศพัทมื์อถือ เพราะ
ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถส่งต่อกนัไปสู่คนในวงกวา้ง และน าไปสู่ความเจ็บปวดและอบัอายของเหยื่อ 
รูปภาพหรือคลิปวีดีโออาจถูกถ่ายโดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเหยื่อ แล้วน าไปเผยแพร่    
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ผา่นช่องทางขอ้ความสั้น เหยื่อมีสิทธิถูกคุกคามผ่านการส่งขอ้ความมาข่มขู่ เช่น ข่มขู่ว่าจะท าร้าย  
เป็นตน้ 

2) ขอ้ความโตต้อบทนัที (Instant Message: IM) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของ
การสนทนากนัโดยมีการตอบกลบัโดยทนัทีระหวา่งผูส้นทนา 2 คน หรือมากกวา่ ท าให้เปิดโอกาส
ใหเ้กิดการรังแกกนัไดง่้าย โดยการทะเลาะหรือด่าทอระหวา่งการสนทนาดว้ยกนั  

3) ห้องสนทนา หรือห้องแชท (Chat Rooms) เป็นรูปแบบของการประชุม
สนทนากนัหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกนั จุดประสงค์เดิมของการสร้างห้องแชทคือเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งบุคคล โดยอนุญาตให้มีการพูดคุย ใชเ้สียง และ
วีดีโอได้อย่างอิสระ  ตวัอย่างของการรังแกผ่านห้องแชท เช่น การพูดคุยเร่ืองเพศ อย่างเปิดเผย    
โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากเหยื่อ การด่าทอกนัระหวา่งกลุ่ม การจู่โจม โดยท าให้เกิดความเสียหาย
หรืออบัอาย ซ่ึงเหยือ่มกัไวว้างใจในหอ้งแชทบางห้องและอาจไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีก าลงักระท าเป็นส่ิงท่ี     
ไม่สมควร  

4) อีเมล (e-Mail) เป็นอีกช่องทางท่ีเปิดโอกาสท่ีท าให้คนจ านวนมาก      
ถูกรังแกผ่านทางขอ้ความในอีเมล เน่ืองจากในการส่งอีเมลในแต่ละคร้ัง  ขอ้ความสามารถถูกส่ง  
ไปยงัคนจ านวนมากโดยผ่านเครือข่ายท่ีติดต่อของแต่ละบุคคลในเวลาท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ี        
เสียง พดูคุย เสียงท่ีบนัทึก และส่ิงท่ีเห็นดว้ยตา สามารถส่งผา่นอีเมลไดท้ั้งหมด  

5) เวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคม (Social Networking Site)  เป็นท่ีทราบ    
กัน   ดีว่าเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมนั้นเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเยาวชน เช่น เฟซบุ๊ก 
ไฮไฟว์ ทวิตเตอร์ โดยในเว็บไซต์กลุ่มน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นสามารถสนทนากันด้วยการแชท       
การลงรูปถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อความ ตลอดจนการแลกเปล่ียนไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี            
ท าให้คนจ านวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกัน การรังแกจึงสามารถเกิดข้ึนจาก             
การลงขอ้มูลท่ีท าร้ายผูอ่ื้น การปลอดตวัเป็นบุคคลอ่ืน การทะเลาะด่าทอกนั รวมไปถึงการวิจารณ์
ในทางท่ีเสียหาย เป็นตน้  

6) บล็อก (Blog) เป็นรูปแบบของการเขียนไดอาร่ีออนไลน์หรือ              
การถ่ายทอดความคิดลงในเวบ็บล็อก ซ่ึงการรังแกกนัอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยการโพสขอ้ความเชิงลบของ
เพื่อนร่วมชั้ นเรียน เช่น รูปร่างหน้าตา  ความฉลาด รวมไปถึงรสนิยมทางเพศ ท่ีอาจสร้าง           
ความไม่พึงพอใจต่อผูท่ี้ถูกพดูถึงได ้ 

อีกทั้งจากการศึกษาของ วิมลทิพย ์มุกสิกพนัธ์และคณะ, 2552 เขาไดแ้บ่งรูปแบบ
ของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ท่ีกระท ากนัในสังคมไทย พบวา่โดยมีประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่  
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1) การโจมตีกันด้วยข้อความท่ีรุนแรงหรือหยาบคายผ่านเว็บไซต์หรือ    
มือถือ (Flaming)  

2)  การก่อกวนคุกคามผูอ่ื้นผา่นมือถือหรือเวบ็ไซตอ์ยา่งซ ้ า ๆ (Harassment) 

3)  การน าข้อมูลส่วนตวัหรือข้อมูลท่ีเป็นความลับของผูอ่ื้นไปเผยแพร่   
ทางมือถือหรืออินเทอร์เน็ต (Outing and Trickery) 

4) การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นความเท็จเก่ียวกบัผูอ่ื้นทางอินเทอร์เน็ตหรือ  
มือถือ ส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง อบัอาย ถูกดูหม่ินหรือเกลียดชัง 
(Denigration) 

5) การแอบอา้งช่ือหรือตวัตนของผูถู้กกระท าเพื่อใหร้้าย ด่าทอหรือกระท า
การประสงคร้์ายทางมือถือหรืออินเทอร์เน็ต (Impersonation) 

6)  การข่มขู่ หรือคุกคามผูอ่ื้นอยา่งซ ้ า ๆ อยา่งจริงจงัและรุนแรงผา่นมือถือ
หรืออินเทอร์เน็ต (Cyber talking) ซ่ึงมีลกัษณะท านองเดียวกบัการก่อกวนผูอ่ื้น แต่มีความเขม้ขน้   
ท่ีรุนแรงกวา่  

7) การลบ บล็อกหรือปฏิเสธผูอ่ื้นออกจากกลุ่มสังคมออนไลน์ (Exclusion 
or ostracism)  

8)  การเผยแพร่คลิปวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ซ่ึงส่วนใหญ่น าเสนอวีดีโอ    
ผูน้ั้นถูกกระท าความรุนแรงทางกาย อนัเป็นผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความอบัอายเส่ืยมช่ือเสียง 

จากรูปแบบและช่องทางในการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ สามรถสรุปได้ว่า รูปแบบ   
การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ครอบครัว เพื่อน เผยแพร่รูปภาพ วีดีโอ 
ท่ีไม่ได้รับอนุญาต ทั้ งข้อมูลท่ีเป็นจริงและเป็นเท็จ ให้อับเกิดความอับอาย เส่ือมเสียช่ือเสียง       
โดยผ่านช่องทางโทรศพัท์มือถือ ขอ้ความตอบโต ้ห้องสนทนา  อีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์   
และบล็อก ต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีกล่าวเป็นรูปแบบและช่องทางในการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ทั้งส้ิน 

2.1.5.3 ลกัษณะเฉพาะและผลกระทบของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ 
โดยทัว่ไปการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นมกัมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกบัการรังแก

บนโลกแห่งความเป็นจริง เน่ืองจากในโลกไซเบอร์นั้นผูรั้งแกสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีต่อตา้น
หรือเป็นศตัรูไดม้ากข้ึน เพราะไม่ตอ้งใชพ้ละก าลงั แต่ใชเ้พียงคียบ์อร์ดแทนการใชเ้สียงเพื่อให้เหยื่อ
เกิดความเจบ็ปวด นอกจากน้ีช่องทางไซเบอร์ยงัขาดการดูแลตรวจตรา เช่น เจา้หนา้ท่ีประจ าแชทรูม
จะตรวจตราการใช้งานแค่เพียงบางห้อง และช่องทางบางอย่างก็อยู่นอกเหนือการควบคุม               
ไม่ว่าจะป็นอีเมล หรือข้อความสั้ นเพราะเป็นการส่งข้อมูลกันระหว่างผู ้ส่งกับผู ้รับเท่านั้ น               
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จึงไม่สามารถตรวจสอบได ้ในขณะเดียวกนัวยัรุ่นก็รู้เร่ืองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือ
มากกว่าผูป้กครอง วยัรุ่นจึงใช้เทคโนโลยีด้วยตวัเอง โดยปราศจากการควบคุมจากผูป้กครอง        
ทั้งในวยัรุ่นท่ีเป็นผูรั้งแกและผูถู้กรังแก (ปองกมล สุรัตน์, 2553)  

อีกทั้งผูท่ี้มีพฤติกรรมกา้วร้าวทางโลกไซเบอร์นั้นอาจมีพฤติกรรมเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเหยื่อ และใช้ความพยายามน้อยกว่าเพื่อให้เหยื่อเจ็บปวดทางจิตใจ ไม่จ  าเป็นท่ี        
ผูรั้งแกตอ้งมีร่างกายท่ีใหญ่กวา่ อายุมากกวา่ แข็งแรงกวา่ หรือโดดเด่นกวา่เหยื่อ ท าให้การรังแกใน
พื้นท่ีไซเบอร์จึงเป็นการกระท าท่ีท าไดโ้ดยใครคนใดคนหน่ึง และกระท าจากท่ีใดท่ีหน่ึงบนโลก  
ไซเบอร์ได ้(Payne, 2007) โดยไม่มีช่องทางท่ีแน่นอนในการลงมือกระท า เช่น ผา่นอีเมล ห้องแชท 
โทรศพัทมื์อถือ เวบ็ไซต ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ ซ่ึงท าใหส้ามารถกระท าไดอ้ยา่งอิสระและไม่มีขอ้จ ากดั
ทางสังคม อีกปัจจยัหน่ึงก็คือ โทรศพัท์มือถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ส าหรับผูใ้ช้งาน จึงท าให้
สามารถเป็นทั้งผูรั้งแก และตกเป็นเหยื่อจากการรังแกไดง่้าย ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ผ่านโทรศพัท ์ 
การส่งขอ้ความท่ีมีลกัษณะหยาบคาย นอกจาน้ีการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ยงัสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี
และทุกเวลา แมก้ระทั้งท่ีบา้น และในห้องนอนของตวัเอง (ปองกมล สุรัตน์, 2553) อีกทั้งการรังแก
ในพื้นท่ีไซเบอร์นั้ นสามารถเกิดข้ึนได้โดยท่ีผู ้กระท าไม่จ  า เป็นท่ีจะต้องมีการเปิดเผยช่ือ              
และสามารถท าให้ตวัตนมีลกัษณะเป็นนิรนามไดน้ั้น ส่ิงเหล่าน้ีท าให้การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์
สามารถเกิดข้ึนไดม้ากกวา่การรังแกในโลกของความเป็นจริง (Mishna, Saini and Solmon, 2009)   

ในแง่ของผลกระทบจากการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นมกัจะมีความคล้ายคลึงกบั 
การรังแกรูปแบบทั่ว ๆ ไป คือผูถู้กรังแกมีแนวโน้มซึมเศร้า เห็นคุณค่าในตนเองต ่า ส้ินหวงั      
หวาดวติก มีสมาธิต ่า แยกตวัออกจากสังคม ส่วนผูรั้งแกอาจรู้สึกผดิและเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีผู ้ถูกรังแกอาจได้รับผลกระทบต่อการเ รียนเช่น ขาดเ รียน ผลการเรียนตกต ่ า                 
และมีแนวโนม้ท่ีจะใชค้วามรุนแรงกบัผูอ่ื้นมากข้ึน รวมไปถึงการฆ่าตวัตายท่ีเกิดข้ึนหลายราย เช่น
ในกรณีนักเรียนอายุ 18 ปีในญ่ีปุ่นท่ีตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตวัตายในโรงเรียน หลังจากท่ี         
เพื่อนร่วมชั้นน าภาพเปลือยไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์พร้อมข่มขู่เรียกเงินจ านวนหน่ึง หรืออีก        
กรณีหน่ึงมีนกัเรียนอเมริกนัอายุ 15 ปี ฆ่าตวัตายเพราะถูกนกัรียนหญิงรุ่นพี่คุกคามผา่นขอ้ความสั้น 
และผ่านเฟซบุ๊ก เพราะไม่พอใจเร่ืองชู้สาว เป็นตน้ จากกรณีดงักล่าวจึงเห็นได้ว่าผลกระทบจาก  
การรังแกในพิ้นท่ี  ไซเบอร์นั้ นสามารถส่งผลกระทบทั้ งต่อการเจ็บป่วยทางกายและทางจิต          
และสามารถเกิดข้ึนไดเ้สมอเน่ืองจากการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
และแมแ้ต่ในสถานท่ีส่วนตวั (ปองกมล สุรัตน์, 2553)  

จากลกัษณะเฉพาะ และผลกระทบจากการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ สามารถสรุปไดว้า่ 
การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกับการรังแกบนโลกแห่งความเป็นจริง 



32 
   
เน่ืองจากผูรั้งแกสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีต่อต้านหรือเป็นศัตรู ได้มากข้ึน เพราะไม่ต้องใช้
พละก าลงั แต่ใชเ้พียงคียบ์อร์ดแทนการใชเ้สียงเพื่อใหเ้หยือ่เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจ การรังแกใน
พื้นท่ีไซเบอร์นั้ นผู ้รังแกไม่จ  าเป็นต้องมีร่างกายท่ีใหญ่กว่า อายุมากกว่า แข็งแรงกว่า หรือ           
โดดเด่นกว่าเหยื่อ จึงเป็นการกระท าท่ีท าได้โดยใครคนใดคนหน่ึง และกระท าจากท่ีใดท่ีหน่ึง      
บนโลกไซเบอร์ได ้อีกทั้งยงัมีผลกระทบจากการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ โดยมกัจะมีความคลา้ยคลึง
กบัการรังแกรูปแบบทัว่ ๆ ไป คือ ผูถู้กรังแกมีแนวโน้มซึมเศร้า เห็นคุณค่าในตนเองต ่า ส้ินหวงั 
หวาดวิตก  มีสมาธิต ่า แยกตวัออกจากสังคม ส่วนผูรั้งแกอาจรู้สึกผิดและเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน นอกจากน้ีผูรั้งแกอาจได้รับผลกระทบต่อการเรียน เช่น ขาดเรียน ผลการเรียนตกต ่า         
และมีแนวโน้มท่ีจะใช้ความรุนแรงกบัผูอ่ื้นมากข้ึน รวมไปถึงการฆ่าตวัตาย ซ่ึงเป็นผลกระทบ    
จากการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ทั้งส้ิน 

 
2.1.6 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 

2.1.6.1  ความหมายของพฤติกรรมการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ 
ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย ์มุกสิกพนัธ์ (2553) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมการรังแกกนั

บนโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying) หมายความถึง 1) การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นผ่านมือถือหรือ
เวบ็ไซต์ 2) การส่งขอ้ความก่อกวนผูอ่ื้นผา่นมือถือหรือเวบ็ไซตซ์ ้ า ๆ 3) การน าเอาขอ้มูลท่ีท าให้
ผูอ่ื้นเส่ือมเสียไปเผยแพร่ทางมือถือ 4) การน าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูอ่ื้น     
ไปเปิดเผยหรือส่งต่อทางมือถือ 5) การแอบอ้างช่ือของผูอ่ื้นไปให้ร้าย ด่าทอหรือกระท าการ           
ดังข้ออ่ืน ๆ ทางมือถือหรืออินเทอร์เน็ต 6) การล้อเลียน ข่มขู่หรือคุกคามผูอ่ื้นผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 7) การลบหรือบล็อกผูอ่ื้นออกจากกลุ่ม 8) การสร้างข่าวลือหรือการท าให้เกิดกระแส
การต่อตา้นผูน้ั้นผา่นมือถือหรือผา่นอินเทอร์เน็ต 

2.1.6.2  ลกัษณะของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 
สมาคมผูบ้ริโภคสงขลา (2013) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของการรังแกบนโลกไซเบอร์

โดยส ารวจจากผูป้กครองของเยาวชนสรุปได้ว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ทราบว่าบุตรหลานของตน
เก่ียวขอ้งกบัการรังแกผา่นอินเทอร์เน็ตโดยบุตรหลานของผูป้กครองส่วนใหญ่ลว้นเคยตกเป็นเหยื่อ
การรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต ต่อมาคือผูป้กครองรู้เห็นกบัการรังแกผ่านอินเทอร์เน็ต และยงัทราบถึง
พฤติกรรมท่ีบุตรหลานเป็นผูรั้งแกผูอ่ื้นผา่นอินเทอร์เน็ต โดยในส่วนใหญ่นั้นปรากฏวา่เด็กผูห้ญิง  
มีอตัราการตกเป็นเหยื่อมากกวา่เด็กผูช้าย และส าหรับช่องทางท่ีบุตรหลานส่วนใหญ่ถูกรังแกหรือ
เป็นผูท่ี้รังแกผูอ่ื้นผา่นอินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายสังคมต่าง ๆ ท่ีสามารถพูดคุย ตอบโตก้นัผา่นระบบ
ออนไลน์ ยงัมีอีเมลและโทรศพัทมื์อถือตามล าดบั 
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Field (2006) Mishna (2008) Conway (2009) Anker (2011) ปัญญาสมาพนัธ์        
เพื่อการวิจยัความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (2010) ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์ 
(2553) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
เยาวชน อาทิเช่น ฉนัไดล้บเพื่อนบางคนออกจากลุ่มในอินเทอร์เน็ต เพื่อนไดส่้งอีเมลมาลอ้ช่ือฉัน             
ใครบางคนน ารูปภาพจากโทรศพัท์มือถือของฉันโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ฉันล้อช่ือของคนอ่ืนผ่าน
อีเมล ห้องสนทนาตอบโตแ้บบทนัที ฉันเผยแพร่ความลบัของผูอ่ื้นผ่านอีเมล ฉันได้พูดเร่ืองเพศ      
ท่ีน่ารังเกียจของใครบางคนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฉันไดแ้พร่กระจายข่าวลือท่ีไม่ดีขอใครบางคน
ในทางไม่ดีผา่นการแชทออนไลน์ ใครบางคนไดขู้่วา่จะเอาชนะหรือท าร้ายฉนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
ฉันได้แพร่กระจายข่าวลือท่ีไม่ดีเก่ียวกับใครบางคนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฉันได้สร้างข่าวลือ   
ในทางท่ีไม่ดีแล้วเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฉันได้พูดอะไรบางอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต              
ให้คนอ่ืน ๆ อึดอดัใจ ใครบางคนไดส่้งอีเมลมาคุกคามฉัน ใครบางคนไดป้ล่อยข่าวลือเร่ืองโกหก
เก่ียวกบัฉนับนอินเทอร์เน็ต  มีใครบางคนไดก้ล่าวถึงฉนัในทางท่ีไม่ดีผา่นโปรแกรมแชทออนไลน์ 
ใครบางคนไดป้ฏิเสธฉนับนอินเทอร์เน็ต (เช่น เกมออนไลน์) ใครบางคนไดส่้งขอ้ความคุกคามฉัน 
ฉันได้ขู่ว่าจะท าให้ใครบางคนเจ็บผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใครบางคนได้ขู่ไม่ให้ฉันพูดคุยใน
อินเทอร์เน็ตเม่ือฉนัปฏิเสธการสนทนาแบบห้องแชท ฉนัไดส่้งอีเมลไปคุกคามใครบางคน 

จากลักษณะของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถ   
สรุปไดว้า่ ลกัษณะของการรังแกกนับนโลกไซเบอร์มีหลายรูปแบบ ซ่ึงสาเหตุส าคญัมาจากเครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  FaceBook  ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม     
จากทุกเพศทุกวยัเพราะสามารถเขา้ถึงได้ง่ายและไม่จ  าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือระบบตวัตน         
ท่ีเป็นจริงส่งผลให้ผูท่ี้มีประสงค์ร้ายใช้เป็นช่องทางในการรังแก คุกคาม และท าร้ายจิตใจผูอ่ื้น      
ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

2.1.6.3  ประเภทของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 
จากท่ีไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแยกประเภทของพฤติกรรม

การรังแกบนโลกไซเบอร์ไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้น การหม่ินประมาทผูอ่ื้น 
การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้น การน าความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูอ่ื้นไปเปิดเผยและการลบหรือบล็อก
ผูอ่ื้นออกจากกลุ่มบนโลกไซเบอร์และจากประเภทดงักล่าวผูว้ิจยัไดก้  าหนดเป็นตวับ่งช้ี อธิบายได้
ดงัน้ี  

ประเภทท่ี 1 การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้น 
กล่าวคือ การกระท าระหวา่งคนสองคนหรือมากกวา่นั้นท่ีเร่ิมโดยการแลกเปล่ียน

อีเมล (Markus, 1994; Moore, Kurtzberg, Thompson and Morris, 1999; Landry, 2000; Turnage, 
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2007) การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นผา่นอีเมลโดยมีลกัษณะเป็นขอ้ความท่ีมีรูปแบบของความเป็นศตัรู
รุกราน ข่มขู่  ดูหม่ิน เสียดสีและการเหยียดสีผิวผู ้อ่ืนลักษณะบางส่วนรวมไปถึงข้อความ                  
ท่ีเป็นลักษณะของการนินทาผูอ่ื้นและใช้ข้อความท่ีหยาบคายต่อผูอ่ื้นซ ้ า ๆ เพื่อแสดงอารมณ์            
ท่ีไม่พอใจ การใช้ถอ้ยค าท่ีเส่ือมเสีย โดยลกัษณะทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเป็นลกัษณะของ  
การข่มขู่กนับนโลกไซเบอร์ (Harrison and Falvey, 2002; Friedman and Curral, 2003; Wolak, 
Mitchell and Finkelhor, 2006) 

ประเภทท่ี 2 การหม่ินประมาทผูอ่ื้น 
กล่าวคือ การท่ีบุคคลไปโพสต์ท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นความจริง

หรือส่ิงท่ีท าให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสียเก่ียวกบับุคคลอ่ืนผ่านโลกไซเบอร์ (Kowalski and Limber, 2007) 
รังแกบนโลกไซเบอร์สามารถโพสต์ข้อความเร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลอ่ืน ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันและผู ้ท่ีตกเป็นเหยื่อของการหม่ินประมาท             
บนโลก  ไซเบอร์ในบางคร้ังไม่สามารถลบข้อมูลท่ีผู ้อ่ืนหม่ินประมาทได้อาจเป็นเพราะว่า             
เขาไม่เคยมีการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ท่ีขอ้มูลผิดถูกโพสตไ์ป (Smith, Mahdavi, Carvalho and Tippett, 
2006) ยงักล่าวอีกว่าการหม่ินประมาทรวมหมายถึงการตดัต่อภาพหรือคลิปวีดีโอท่ีท าให้ผูอ่ื้น    
เส่ือมเสียโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ประเภทท่ี 3 การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้น 
กล่าวคือ เป็นลกัษณะการระบุว่าตนเองเป็นคนอีกคนหน่ึงและได้โพสต์ขอ้มูล

ส่วนตวัหรือขอ้มูลต่าง ๆ วา่เป็นคนคนนั้น (Kowalski and Limber, 2007) เน่ืองจากธรรมชาติของ
อินเทอร์เน็ตสามารถท่ีจะเลียนแบบค่อนขา้งง่ายและไม่สามารถท่ีจะรู้ไดว้า่ส่ิงท่ีใครไดโ้พสตบ์างส่ิง
บางอย่างเป็นข้อมูลท่ีขาดความน่าเช่ือถือและนอกจากน้ียงัเป็นไปได้ท่ีจะปลอมตวัเป็นคนอ่ืน     
ผ่านทางห้องสนทนา กรณีหน่ึงของการเลียนแบบท าให้เป็นท่ีนิยมโดยส่ือในปี ค.ศ. 2008               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กผูห้ญิงสองคนและเป็นหน่ึงในคุณแม่ของเด็กสาว อายุ 13 ปี ฆ่าตวัตายหลงัจากท่ี
เธอพบวา่เพื่อนท่ีดีท่ีสุดไดป้ลอมตวัเป็นเด็กหนุ่มและแกลง้ท าเป็นว่าชอบก่อนท่ีจะหนัไปด่าว่าเธอ 
ซ่ึงกรณีน้ีเป็นหน่ึงตวัอยา่งท่ีหมายถึงการข่มขู่บนโลกไซเบอร์ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของประชาชนจ านวน
มาก (Tresniowski, Truesdell and Morrissey, 2008) 

ประเภทท่ี 4 การน าความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูอ่ื้นไปเปิดเผยหรือส่งต่อ 
การน า เอาความลับ ท่ี เ ป็นข้อมูล ส่วนตัวของผู ้อ่ืนไป เปิด เผยหรือส่ง ต่อ                 

บนโลกไซเบอร์ (Kowalski and Limber, 2007) เป็นการน าความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นท าการ
ส่งผ่านไปยงัอีเมล หรือโปรแกรมท่ีสามารถโพสต์บนหน้าเวบ็โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นขอ้มูลท่ี
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สามารถท าให้เกิดความเส่ือมเสีย ความอบัอาย ต่อผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อและยงัถือเป็นการหลอกลวงโดย
จงใจอาจส่งผลเสียต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเภทท่ี 5 การลบหรือบล็อกผูอ่ื้นออกจากกลุ่ม 
การลบหรือบล็ อกผู ้ อ่ื นออกจากก ลุ่มบนโลกไซ เบอร์สามารถใช้ ง าน                  

ผา่นคอมพิวเตอร์เพื่อท าการลบหรือการปิดกั้นคนจากรายช่ือเพื่อน ห้องสนทนา กลุ่มอินเทอร์เน็ต    
กลุ่มเครือข่ายหรือเว็บไซต์เกม (Kowalski and Limber, 2007) จากการศึกษาได้พบว่าผูท่ี้               
ตกเป็นเหยื่อหรือโดนกีดกนั ลบหรือบล็อกออกจากกลุ่มบนโลกไซเบอร์ พบว่า มีการกระท าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากในความหมายของการข่มขู่ (Williams, 1997) 

2.1.6.4  ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ 
ศิวพร ปกป้อง และวมิลทิพย ์มุสิกพนัธ์ (2553) ไดจ้ดักลุ่มขอ้ค าถามอนัเก่ียวเน่ืองกบั

ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกกนับนโลกไซเบอร์ออกเป็น 2 กลุ่ม นั้นคือกลุ่มท่ีเห็นว่า
การข่มเหงรังแกเป็นประเด็นในดา้นลบ เช่น การเห็นวา่การข่มเหงรังแกเป็นพฤติกรรมกา้วร้าวและ
เป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท า คือ ส่ิงท่ีฉนัเห็นวา่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผูถู้กรังแกไม่ควรท่ีจะกระท า
มากท่ีสุด ราองลงมาคือส่ิงท่ีฉนัเห็นวา่เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกา้วร้าว ต่อมาคือส่ิงท่ีฉนั
เห็นว่าเป็นพฤติกรรมท่ีร้ายแรง ส่ิงท่ีฉนัเห็นว่าส่ิงน้ีเป็นการสร้างปัญหาให้กบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีฉนัรู้สึกว่า
เป็นเร่ืองผิด ส่ิงท่ีฉันเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ควรจะท าและประการสุดท้ายคือ ส่ิงท่ีฉันเห็นว่าเป็น      
ความรุนแรงอยา่งหน่ึง ส่วนกลุ่มท่ีมองวา่การข่มเหงรังแกเป็นประเด็นดา้นบวก ซ่ึงมองวา่การรังแก
เป็นเร่ืองปกติท่ีแสดงออกถึงความเก่งและเป็นเร่ืองท่ีใคร ๆ ก็ท  ากนัในสังคม  

เม่ือไดส้อบถามถึงทศันติของเยาวชนซ่ึงส่วนใหญ่พบวา่จะมีแนวโนม้เห็นพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดบักลางค่อนมาทางดา้นเห็นดว้ยหรือยอมรับไดว้า่เป็นเร่ืองท่ี
ปกติ ประการแรกเป็นส่ิงท่ีฉนัรู้สึกวา่ผูท่ี้กระท ามีอ านาจเหนือผูอ่ื้นมากท่ีสุด รองลงมาคือฉนัรู้สึกวา่
ผูท่ี้กระท าเก่ง ต่อมาคือฉนัรู้สึกวา่ผูก้ระท าสนุกสนาน ฉนัเห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นการท าร้ายใคร ฉนัเห็นวา่
ทุกคนมีอิสระท่ีจะท าตามท่ีตนตอ้งการ ฉนัเห็นวา่ผูท่ี้กระท าไดร้ะบายความรู้สึก ฉนัเห็นวา่เป็นเร่ือง
ท่ีใคร ๆ ก็ท  ากนั และประการสุดทา้ยก็คือรู้สึกวา่ผูท่ี้กระท าไดรั้บการยอมรับ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่มี
ประเด็นท่ีวา่ฉนัรู้สึกวา่ผูก้ระท าสนุกสนาน เห็นวา่ทุก ๆ คนท่ีมีอิสระท่ีจะท าตามท่ีตนเองตอ้งการ 
และฉันเห็นว่าผูท่ี้กระท าได้ระบายความรู้สึก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเยาวชนเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
แสดงใหเ้ห็นไดว้า่การข่มเหงรังแกกนับนโลโซเบอร์ในสายตาเยาวชนจ านวนมากมีแนวโนม้เห็นวา่
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคนทุกคนมีสิทธิท่ีจะท าได ้

จากทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรุปไดว้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นว่าพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นเร่ืองปกติ ยงัมองว่า
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เป็นเร่ืองของการระบายความรู้สึก เร่ืองความสนุกสนาน เพราะเห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นการท าร้ายใครหรือ
ท าให้ใครเดือดร้อน ซ่ึงทศันคติท่ีได้กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและน่าเป็น
ห่วงมากท่ามกลางสังคมในปัจจุบนัและอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์เพิ่ม
มากยิ่งข้ึนหากยงัไม่มีการให้ความรู้หรือเขา้มาแกไ้ขอยา่งจริงจงั ดงันั้นการสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้ง   
ก็เป็นเร่ืองจ าเป็น ส าหรับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1.7 แนวคิดเกีย่วกบัจิตวทิยาเกีย่วกบัพืน้ทีไ่ซเบอร์  (Psychology of Cyberspace) 

 โดยทั่วไปแล้วพื้นท่ีไซเบอร์จะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากพื้นท่ีของโลกจริง          
ซ่ึงลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นของพื้นท่ีไซเบอร์ก็คือความเป็นนิรนาม (Anonymity) ดงันั้นความเป็น   
นิรนามบนพื้นท่ีไซเบอร์จึงท าให้ผูใ้ช้สามารถสร้างตวัตนท่ีหลอกลวงข้ึนมาเพื่อตบตาคนอ่ืนได ้   
ซ่ึงจะส่งผลให้เยาวชนสามารถรุกรานคนอ่ืนได้อย่างสารธาณะ การใช้ส่ือในกลุ่มเยาวชนจึงมี
แนวโน้มในการน าไปสู่ความรุนแรงเพิ่มข้ึน ความเป็นนิรนามกบัวฒันธรรมท่ีหลอกลวง (Culture 
of Deception) มกัมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารแบบออนไลน์เป็นอยา่งมาก เพราะท าให้เยาวชน
รู้สึกไม่ตอ้งระมดัระวงัในการกระท าท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไซเบอร์ พวกเขาสามารถเปิดเผยอะไรก็ได ้
สามารถท่ีจะไปด่าทอต่อใครก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งสนใจว่าจะเกิดอะไรตามมา ซ่ึงไม่เหมือนกบัในโลก
ของความเป็นจริงท่ีจะตอ้งระวงัตวัในการกระท าเหล่าน้ี ซ่ึงโดยปกติแลว้เยาวชนก็มกัจะใชชี้วิตใน
พื้นท่ีไซเบอร์ค่อนขา้งเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการแชทในห้องสนทนา การส่งอีเมล การพูดคุยกนัผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  ท าใหว้ยัรุ่นมีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผา่นโลก
ไซเบอร์ได ้(Ilene, Berson and Ferron, 2002) 

เ น่ืองจากสภาพแวดล้อมในสังคมออนไลน์มีลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจน ท าให้การมี
ปฏิสัมพนัธ์กันในโลกของความเป็นจริงและโลกไซเบอร์ย่อมมีความแตกต่างกัน ซ่ึงลักษณะ   
เฉพาะทางจิตวทิยาของพื้นท่ีไซเบอร์นั้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี Suler (2005) 

2.1.7.1 ลดความรู้สึกในการสัมผสั (Reduced Sensations) ถึงแมว้่าเทคโนโลย ี     
ในปัจจุบนัท าให้การส่ือสารในพื้นท่ีไซเบอร์สามารถมองเห็นถึงการแสดงทางสีหน้า ภาษากาย 
สามารถส่ือสารไดท้ั้งภาพและเสียง ท าใหส้ามารถพฒันาความสัมพนัธ์ไดค้่อนขา้งง่าย แต่ส่ิงเหล่าน้ี
ก็ยงัมีขอ้จ ากดัในการเข้าถึงของหลายกลุ่ม เน่ืองจากจากส่ือสารพื้นท่ีไซเบอร์นั้นส่วนใหญ่เป็น     
การส่ือสารผ่านการพิมพ์ขอ้ความเป็นหลัก ท าให้ลดการเผชิญหน้าโดยตรงซ่ึงจะท าให้เยาวชน
สามารถแสดงพฤติกรรมบางอยา่งท่ีจะส่งผลต่อความรุนแรงไดม้ากข้ึน  

2.1.7.2 การส่ือสารผา่นขอ้ความ (Texting)  ขอ้ความถือเป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการแสดงออกถึงตวัตนและพฤติกรรม ไม่วา่จะเป็นผ่านอีเมล ห้องสนทนา ขอ้ความสั้น รวมถึง
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ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงการส่ือสารผ่านข้อความถือเป็นรูปแบบของการส่ือสาร                  
ท่ีพบมากท่ีสุดผา่นการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสามารถใชไ้ดส้ะดวก และเสียค่าใชจ่้าย
ต ่า อีกทั้งการพิมพ์ข้อความใด  ขอ้ความหน่ึงสามารถน าเสนอความคิด ของผูส่้งได้เป็นอย่างดี          
การส่ือสารผา่นขอ้ความจึงเพิ่มโอกาสใหผู้ก้ระท าสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ความรุนแรง
ไดง่้ายมากข้ึน  

2.1.7.3 ความยือหยุน่ของเอกลกัษณ์ (Identity Flexibility) การหลีกเล่ียงการเจอกนั
แบบตัวต่อตัว ส่งผลต่อการอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับการน าเสนอตัวตนของคนอ่ืน ๆ ดังนั้ น         
การส่ือสารท่ีมีเฉพาะขอ้ความ ท าให้มีทางเลือกในการน าเสนอความเป็นตวัเองมากข้ึน การแสดง
ตวัตนจึงเป็นเพียงการแสดงตวัตนเพียงบางส่วน หรือน าเสนอส่ิงท่ีเป็นจินตนาการก็ได ้บางคนก็ใช้
เพื่อแสดงบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสม ในบางคร้ังก็ท าใหพ้วกเขาสามารถเปิดเผยปัญหาส่วนตวับางอยา่ง
ท่ีไม่สามารถเปิดเผยหรือปรึกษาผูอ่ื้นในการเผชิญหนา้แบบตวัต่อตวัได ้

2.1.7.4 เปล่ียนแปลงการรับรู้ (Altered Perception) การไดพู้ดคุยกบับุคคลต่าง ๆ 
ผ่านห้องสนทนา แชท หรืออีเมล ท าให้เกิดจินตาการผ่านโลกมลัติมีเดีย ท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้     
ของเขาต่อบางเร่ือง เพราะการส่ือสารผ่านโลกไซเบอร์ท่ีท าให้เกิดจินตนาการท่ีหลุดพน้ออกจาก  
รูปแบบเดิม ๆ ประสบการณ์จึงส่งผลต่อจิตส านึกของผูใ้ชพ้ื้นท่ีไซเบอร์ในการส่ือสาร 

2.1.7.5 สถานะท่ีเท่าเทียมกนั  (Equalized Status)  บนพื้นท่ีอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
ทุกคนจะมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ทุกคนจะไม่ค  านึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ เช้ือชาติ อายุ เพศ ฯลฯ 
แต่ส่ิงท่ีจะก าหนดอิทธิพลของเรากบัคนอ่ืนก็คือ ทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะในการเขียน คุณภาพ
ของความคิดและความรู้ทางเทคนิคเท่านั้น ดงันั้นการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงจึง
สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน  

2.1.7.6 ระยะห่างของพื้นท่ี (Transcended Space) การส่ือสารผ่านโลกไซเบอร์
สามารถย่อโลกให้แคบลง  ท าให้คนท่ีอยู่ห่างกนัสามารถส่ือสารหรือแสดงพฤติกรรมในลกัษณะ
ต่าง ๆ ระหว่างกันได้ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถขดัขวางพวกเขาได้  ซ่ึงปัจจยัน้ีแม้ว่าจะ          
มีประโยชน์ต่อการส่ือสารหรือการช่วยเหลือกัน แต่มนัก็ส่งผลกระทบทางลบท่ีท าให้คนท่ีอยู ่       
ในพื้นท่ีห่างกนัสามารถท าร้ายกนัไดง่้ายมากข้ึนเช่นดียวกนั  

2.1.7.7 การปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์แบบชั่วคราว (Temporal Flexibility) 
พื้นท่ีไซเบอร์สามารถสร้างพื้นท่ีชั่วคราวในการส่ือสารได้ตลอดเวลา เคร่ืองมือในการส่ือสาร
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา สามารถเปล่ียนอีเมลไดเ้ม่ือตอ้งการ เปล่ียนช่ือผูใ้ชไ้ดต้ลอดเวลา 
หรือระงับบัญชีได้ท าให้เ ม่ือเผชิญหน้ากับความรุนแรงก็สามารถจัดการกับปัญหาได้หรือ              
ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการถูกระท าความรุนแรงไดเ้ช่นเดียวกนั  
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2.1.7.8 สังคมท่ีหลากหลาย  (Social Multiplicity)  เป็นท่ีแน่นอนวา่พื้นท่ีไซเบอร์
ท าให้เราสามารถพบเจอและติดต่อกับผู ้คนได้นับร้อย นับพันในเวลาเดียวกัน การสร้าง
ความสัมพนัธ์จึงมีลกัษณะแบบชัว่คราว ในระยะเวลาสั้น ๆ การโพสต์ขอ้ความในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แต่ละคร้ังจะท าให้ผูอ่้านจ านวนมากจนนบัไม่ถว้น ท าให้ผูใ้ช้มีทางเลือกในการเจอเพื่อน
และศตัรูไดต้ลอดเวลา  

2.1.7.9 สามารถบนัทึกทุกส่ิงทุกอยา่งได ้(Media Disruption) ในพื้นท่ีไซเบอร์ผูใ้ช้
จะมีความสามารถในการควบคุมการส่ือดว้ยตนเอง พวกเขาสามารถน าตวัเองออกจากพื้นท่ีไซเบอร์
ไดทุ้กเม่ือ ดงันั้นเม่ือผูใ้ช้มีความรู้สึกวา่พวกเขาตอ้งเจอกบัความรุนแรง พวกเขาสามารถปิดเคร่ือง
หรือออกจาพื้นท่ีเหล่านั้นไดต้ลอดเวลา ซ่ึงต่างกบัพื้นท่ีจริงท่ีพวกเขาไม่สามารถหนีปัญหาได ้

2.1.7.10 สามารถบนัทึกทุกส่ิงทุกอยา่งได ้(Record Ability) กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
เรายอ่มหวาดระแวง ดงันั้นบางคร้ังผูใ้ชจึ้งตอ้งมีความระมดัระวงั เพราะส่ิงท่ีพูดบางคร้ังก็จะกลบัมา
หลอกหลอนตวัเขาเอง ซ่ึงปัจจยัน้ีอาจช่วยให้พวกเขามีความระมดัระวงัในการใช้ส่ือ หรือแสดง
ความคิดเห็นในพื้นท่ีไซเบอร์มากข้ึน  

ดว้ยลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีไซเบอร์ตามท่ีไดก้ล่าวมาท าให้เห็นไดว้่าการส่ือสารในพื้นท่ี
ไซเบอร์นั้นมีทั้งลกัษณะดา้นบวกท่ีท าให้ผูใ้ช้สามารถท่ีจแสดงพฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่สามารถ
แสดงออกในการเผชิญหน้าในโลกจริงได้ สามารถพูดคุยหรือปรึกษาในส่ิงท่ีไม่กล้าพูดตรง ๆ      
ได ้แต่การแสดงพฤติกรรมบางอยา่งพื้นท่ีไซเบอร์ก็ส่งผลทางลบไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากตวัตนใน
พื้นท่ีไซเบอร์มกัมีลกัษณะท่ีเป็นนิรนาม ท าใหค้  าพดูเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบถึงความจริง
หรือความถูกต้องได้ และไม่สามารถท่ีจะเอาผิดกับผูท่ี้มีพฤติกรรมท่ีไม่ดีในพื้นท่ีออนไลน์ได ้      
ส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลใหก้ารกระท าในลกัษณะของการรังแกกนัในพื้นท่ีไซเบอร์กระจายตวัเพิ่มมากข้ึน
ในกลุ่มเยาวชน ท าให้พื้นท่ีไซเบอร์จึงกลายเป็นช่องทางในการดูถูกซ่ึงกันและกนั แลกเปล่ียน  
ความคิดเห็นทางเพศ  โจมตีความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยไม่ตอ้งระวงัในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ        
มากเท่ากบัโลกของความเป็นจริง (Ilene et.al., 2002)  

ในการศึกษาเก่ียวกับการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์พบว่าปัจจยัเฉพาะของพื้นท่ีไซเบอร์ท่ี
น าไปสู่การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ประกอบด้วย 2 ปัจจยัคือ การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์สามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา ทั้ งท่ีบ้านหรือท่ีโรงเรียน ผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ท าให้        
การรังแกสามารถเกิดข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง โดยเยาวชนไม่ทนัท่ีจะระวงัตวั และการรังแกในพื้นท่ี   
ไซเบอร์เกิดข้ึนเพราะเป็นการกระท าท่ีนิรนามโดยไม่มีการเปิดเผยช่ือ บางคร้ังก็มีการสร้างตวัละคร
ข้ึนมาเพื่อการกลัน่แกลง้ จึงไม่รู้วา่ใครเป็นผูรั้งแก ท าให้ผูก้ระท ามีความกลา้ท่ีจะกระท าการรังแก
โดยไม่เกรงกลวัวา่จะถูกจบัได ้ท าให้การรังแกในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนไดบ้่อยคร้ังมาก (Mishna et.al., 
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2009)  ซ่ึงประเด็นเก่ียวกับการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้นได้มีการศึกษาในประเด็นน้ีทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศอยูพ่อสมควร ตามท่ีจะไดก้ล่าวในส่วนต่อไป 

 
2.1.8 แนวคิดความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพวิเตอร์ 
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นความรู้เก่ียวกบัการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีเส่ียงต่อ   

การกระท าผิดกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซ่ึงข้อกฎหมายท่ีพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ต 
รูปแบบไหนเป็นการท่ีเส่ียงต่อการผิดกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามพระราชบญัญติั      
วา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

มาตรา 5  ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ     
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 6  ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึน
เป็นการเฉพาะถา้น ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 7  ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2  ปีหรือปรับไม่เกิน 
40,000  บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 8  ผูใ้ดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ  
ดักรับไว้ซ่ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู ้อ่ืน ท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นมิไดมี้ไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได้
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 9  ผูใ้ดท าให้เสียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 10  ผูใ้ดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติไดต้อ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 11 ผูใ้ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืน       
โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
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มาตรา 14 การน าเขา้เผยแพร่เน้ือหาอนัไม่เหมาะสม ซ่ึงจะมีโทษตอ้งระวางจ าคุก   
ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชร่้วมกบัประมวลกฎหมายอาญา
ฐานหม่ินประมาทได ้

ความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ ความผิดฐานหม่ินประมาท ตามประมวลกฎหมาย
อาญามีดงัน้ี  

 มาตรา 326  ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้น
เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 มาตรา 328 ถา้ความผิดฐานหม่ินประมาทไดก้ระท าโดยการโฆษณาดว้ยเอกสาร 
ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตวัอกัษรท่ีท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  แผ่นเสียง 
หรือ ส่ิงบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ หรือบนัทึกอกัษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจาย
ภาพ หรือโดยกระท าการป่าวประกาศดว้ยวธีิอ่ืน ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2  ปี และปรับ
ไม่เกิน 200,000บาท 

จากการศึกษาความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปไดว้่า กฎหมายเก่ียวกบั 
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  และความรู้เก่ียวกบั
ความผิดฐานหม่ินประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา   การกระท าความผิดนั้นมีโทษทั้งจ  าและ
ปรับ เป็นส่วนส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอบโตห้รือไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแก
บนพื้นท่ีไซบเบอร์ เน่ืองจากผูท่ี้รู้กฎหมายอาจไม่กระท าความผิดหรือมีความยบัย ั้งช่างใจมากกว่า   
ผูท่ี้ไม่ทราบกฎหมายดงักล่าว 

 
2.1.9 แนวคิดทฤษฎกีลุ่มอ้างองิ 
กลุ่มอ้างอิง หมายถึง บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นบุคคลในความคิด (Like-minded 

People) ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของค่านิยมและบรรทดัฐานและเป็น กลุ่มมาตรฐานท่ีบุคคลจะใช้
เปรียบเทียบในการประเมินการกระท าพฤติกรรมบุคคลในความคิดน้ีอาจจะมีลกัษณะเด่นพิเศษท่ี
คุณลกัษณะเฉพาะส่วน ท่ีดึงความสนใจหรือไม่ก็ได ้หรืออาจจะเป็นกลุ่มใกล้ชิดก็ได้ (Yorburg, 
1982: 104) พฤติกรรมของกลุ่มอา้งอิง จะมีส่วนในแง่ของการเป็นเคร่ืองมือให้ ความรู้อยา่งดียิ่งดีต่อ
การกระท าพฤติกรรมใด ๆ และเป็นตวัก าหนดบรรทดัฐานของการ กระท าอนัจะส่งผลต่อการสร้าง
พฤติกรรมใหม่ของบุคคล ทั้งน้ี บุคคลอาจจะเป็น สมาชิกของกลุ่มหรือไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มก็ได ้
แต่บุคคลพึงพอใจท่ีจะยดึรูปแบบ พฤติกรรมดงักล่าวมาเป็นตวัแบบ ดงันั้น กลุ่มอา้งอิงอาจเป็นกลุ่ม
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ท่ีบุคคลติดต่อ สัมพนัธ์ดว้ยหรือรู้จกัเป็นการส่วนตวั หรือเป็นลกัษณะของปัจเจกบุคคล (Individual) 
ท่ีเป็นนามธรรมอนัจะเป็นตวัแทนของรูปแบบพฤติกรรมท่ีบุคคลยดึถือ  

กลุ่มอา้งอิงทั้งหมดมิใช่จะเป็น "บุคคลในความคิด" (Like-minded People) ของบุคคล  
เสมอไป บางกลุ่มอาจเป็น เพียงกลุ่มมาตรฐานท่ีบุคคลเปรียบเทียบ ในบางบทบาทเท่านั้น ดงันั้น  
แต่ละบุคคลอาจมีกลุ่มอา้งอิงหลาย ๆ แบบ เช่น ในบทบาทของครูอาจจะมีตวัแบบของความเป็นครู
กลุ่มหน่ึง ในบทบาทของแม่บา้นก็มีตวัแบบอีกอย่างหน่ึง เป็นต้น เพราะในชีวิตของบุคคลนั้น        
มีบทบาทในสังคมอยูห่ลายบทบาท ดงันั้นในการจะพิจารณาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของปัจเจก
บุคคลจะอาศัย ข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง ซ่ึงมีความแตกต่างจากบุคคลในแง่ของความคาดหวงั          
การประเมินผลท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงใดนั้น ปัจเจกบุคคลจะประเมินจากผลได ้(Benefits) ของ
บุคคลอ่ืนท่ีมีความคล้ายคลึงกับตนเองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม (ภทัรธิรา      
ผลงาม, 2544)   

จากแนวความคิดน้ี ไดข้อ้สรุปว่า บุคคลจะตอ้งมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงถูกใช้เป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบทั้งในทางบวกและทางลบ กล่าวคือจะพยายาม กระท าพฤติกรรมใด ๆ ให้เหมือนหรือ
เทียบเท่าบุคคลท่ีเขาใช้เป็นบรรทดัฐาน (ทางบวก) หรือกระท าพฤติกรรมให้สูงกว่ากลุ่มท่ีใช้
เปรียบเทียบ (ทางลบ)  

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งใช้แนวคิดทฤษฎีกลุ่มอ้างอิง เพื่อเป็นแนวทาง ในการอธิบายถึง     
การตอบโตแ้ละไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของกลุ่มเพื่อน โดยมีความเช่ือพื้นฐาน
ว่า นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา อาจจะมีกลุ่มเพื่อนอา้งอิงเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบทั้งใน
ทางบวกและทางลบ 
 

2.2 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1  งานวจัิยเกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการรังแก 
บุญญาพฒัน์ ยอดปราง (2550) ศึกษาเร่ือง Bullying Among Lower Secondary Shool 

Students in Pattani Province มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกของพฤติกรรมการรังแกของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัปัตตานีรวมทั้งสร้างสมการเพื่อท านายปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมรังแกดว้ยการศึกษาแบบตดัขวาง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของจงัหวดัปัตตานีจ านวน 244 คน มีอายุอยูร่ะหวา่ง 
12-19 ปี การเก็บรวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามดว้ย
ไคสแควร์สร้างสมการณ์ด้วยการถดถอยพหุแบบโลจิสติกส์ พบว่า นักเรียนมีความชุกของ
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พฤติกรรมการรังแกร้อยละ 18.5 (95% CI: 13.6-23.4) พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การรังแก กล่าวคือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการรังแกไม่แตกต่างกนัปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรังแก คือ อายุ เช้ือชาติ พื้นท่ีตั้งของโรงเรียนซ่ึงการทะเลาะวิวาท
ของบิดามารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการท่ีครอบครัวใช้
ความรุนแรงต่อกนัจะส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมไปรังแกผูอ่ื้น 
 เกษตรชยั และหีม (2554) ศึกษาเร่ือง Bullying Behaviour in Patani Primary School          
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกของพฤติกรรมการรังแกของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดั
ปัตตานีและเพื่อศึกษาถึงปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลให้นกัเรียนไดมี้พฤติกรรมการรังแก ดว้ยการศึกษาแบบ
ตวัขวาง โดยการวจิยัคร้ังน้ีจ  าแนกพฤติกรรมการรังแกของนกัเรียน 2 วิธี ซ่ึงผลจากการศึกษา พบวา่ 
นกัเรียนมีความชุกของพฤติกรรมการรังแกในวิธีท่ี 1 ร้อยละ 32.9 และวิธีท่ี 2 ร้อยละ 20.9 ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกมากท่ีสุดของทั้งสองวิธี คือ การทะเลาะตบตีกันของบิดามารดา      
โดยนักเรียนท่ีเคยเห็นบิดามารดาตบตีกนัจะมีพฤติกรรมรังแกท่ีสูงกว่านักเรียนท่ีไม่เคยเห็นบิดา
มารดาตบตีกนัถึง 4.50 เท่า ส าหรับวิธีท่ี 1 และ 7.60 เท่าส าหรับวิธีท่ี 2 รวมทั้งการชมการ์ตูน
ประเภทรุนแรงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกสูงกว่านกัเรียนท่ีรับ ชมการ์ตูนประเภทตลก และ
มหศัจรรยลึ์กลบัถึง 1.87 เท่าส าหรับวธีิท่ี 1 และ 2.87 ส าหรับวธีิท่ี 2  
 จากผลงานวิจยัของพฤติกรรมการรังแก สามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมการรังแก ไม่ว่าจะ
เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ก็มีพฤติกรรมการังแกได้เช่นเดียวกนั ซ่ึงมีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการรังแก  คือ อายุ เช้ือชาติ โรงเรียน การใชค้วามรุนแรงของบิดา มารดา และส่ือการ์ตูน
ปะเภทรุนแรง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการรังแกทั้งส้ิน 
 

2.2.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 
Field (2006) ศึกษาเร่ือง ลกัษณะของการกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ ผลจากการศึกษาพบวา่ 

ลกัษณะท่ีเรียกไดว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นการกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ คือ ฉันลบเพื่อน บางคน
ออกจากกลุ่มในอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งอีเมลมาลอ้ช่ือฉนัในทางท่ีไม่ดี เพื่อนไดน้ ารูปภาพจากโทรศพัท์
ของฉนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ฉันลอ้ช่ือคนอ่ืนบนอินเทอร์เน็ต ฉนัไดเ้อารูปภาพในโทรศพัทมื์อถือ
ของคนอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ฉนัส่งต่อคนอ่ืนทั้ง ๆ ท่ีส่ิงนั้นควรจะเป็นความลบั ฉนัพูดเร่ืองเพศ
ท่ีน่ารังเกียจของใครบางคนทางอินเทอร์เน็ต ฉนัแพร่กระจายข่าวลือท่ีไม่ดีของใครบางคนผา่นอีเมล 
ฉนัส่งขอ้ความไปก่อกวนใครบางคน ฉนักล่าวถึงใครบางคนในทางท่ีไม่ดีผา่นอีเมล ใครบางคนขู่วา่
จะเอาชนะหรือท าร้ายฉันทางอินเทอร์เน็ต ฉันแพร่กระจายข่าวลือท่ีไม่ดีเก่ียวกบัใครบางคนทาง
อินเทอร์เน็ต ฉันสร้างข่าวลือในทางท่ีไม่ดีแล้วส่งให้คนอ่ืนทางขอ้ความ ใครบางคนส่งอีเมลมา
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คุกคามฉนั ฉนัพดูอะไรบางอยา่งผา่นอินเทอร์เน็ตให้คนอ่ืน ๆ อึดอดัใจ ใครบางคนไดป้ล่อยข่าวลือ
เร่ืองโกหกเก่ียวกบัฉันในอินเทอร์เน็ต ใครบางคนกล่าวถึงฉันในทางท่ีไม่ดีผ่านโปรแกรมแชท 
ออนไลน์ ใครบางคนปฏิเสธฉนัจากส่ิงท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต เช่น เกมออนไลน์ ฉันขู่ว่าจะเอาชนะ
หรือท าให้ใครบางคนเจ็บผา่นทางอินเทอร์เน็ต ใครบางคนขู่ไม่ให้ฉนัพูดคุยในอินเทอร์เน็ตเม่ือฉัน
ปฏิเสธการสนทนาแบบห้องแชท ฉันไดส่้งอีเมลไปคุกคามใครบางคน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ี
กล่าวไดว้า่เป็นพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ไซเบอร์ท่ีมีอยูใ่นสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั 
 Conway (2009) ศึกษาเร่ือง การข่มขู่ในอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิตอล ผลจากการศึกษาพบว่า   
ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของการข่มขู่กลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ มกัจะกงัวล รู้สึกว่าไม่ปลอดภยัและเป็น
เร่ืองท่ีค่อนขา้งจะมีความละเอียดอ่อนในขณะท่ีการรังแกมีเพิ่มมากข้ึนทุกวนัซ่ึงเป็นผลจากความ
ลม้เหลวของการศึกษาลกัษณะมีคนจูงใจหรือมีคนชกัจูงให้กระท า ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะ
บุคลิกภาพของครอบครัว การอบรมเล้ียงดู และนโยบายโรงเรียนและการปฎิบติั ส าหรับทั้งเหยื่อ
และผูท่ี้รังแก นกัเรียนจะไดใ้ช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อก่อกวนเพื่อนของพวกเขา และไดส้รุปถึง
ลกัษณะของการข่มขู่ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเป็นลักษณะการคุกคามทั้งในรูปแบบของการหม่ิน
ประมาท การปลอมตวั การส่งเมล์ การส่งขอ้ความ ซ่ึงท าให้เหยื่อทนทุกขท์รมานมากข้ึนและเหยื่อ  
ผูท่ี้เคราะห์ร้ายจะไม่สามารถหลบจากการข่มขู่น้ีได ้
 Anker (2011) ศึกษาเร่ือง การข่มขู่ในยุคของเทคโนโลยี ผลจากการศึกษา พบว่า มีการ
เขา้ถึงท่ีง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี ผลจากการศึกษา พบว่า มีการเขา้ถึงท่ีง่ายต่อการใช้เทคโนโลย ี
ปัญหาของการข่มขู่ในวยัรุ่นไดเ้พิ่มข้ึน แมว้า่การข่มขู่ยงัคงเกิดขั้นในรูปแบบดั้งเดิมของการติดต่อ
แบบตวัต่อตวั, การข่มขู่ในยุคเทคโนโลยีไดก้ลายเป็นเร่ืองปกติมากข้ึนในขณะท่ีเด็กและเยาวชนมี
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ไม่ว่าจะข่มขู่ด้วยภาพ การส่งข้อความตัวอักษรผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือ ลกัษณะของผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อ เช่น ไม่อยากไปโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิทงการเรียนต ่า 
เกิดภาวะซึมเศร้า จากการข่มขู่ในยคุของเทคโนโลย ี
 ปัญญาสมาพนัธ์เพื่อการวิจยัความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (2552) ศึกษาเร่ือง
ลกัษณะพฤติกรรมการข่งเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทยเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การศึกษา พบวา่ ประสบการณ์ตรงจากกลุ่มตวัอยา่งผลการศึกษาช้ีวา่ร้อยละ 43.9 เคยถูกนินทาหรือ
ด่าทอผา่นมือถือ ในขณะท่ีร้อยละ 29.90 เคยถูกส่งขอ้ความก่อกวนผา่นทางมือถือหรืออีเมลมาแลว้
ทั้งส้ิน โดยมีรายละเอียดการถูกกระท าเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ีคือ 1) โดนนินทาหรือถูกด่าทอ
โดยผูอ่ื้นผา่นมือถือหรืออีเมลร้อยละ 43.90 2) โดนส่งขอ้ความก่อกวน โดยผูอ่ื้นผา่นมือถือหรืออีเมล
ซ ้ า ๆ ร้อยละ 29.90 3) โดนน าขอ้มูลท่ีท าให้เส่ือมเสียไปเผยแพร่ผา่นทางมือถือหรืออิเมอล์ร้อยละ 
6.30 โดนน าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปเปิดเผยหรือส่งต่อทางมือถือร้อยละ 5.90     
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5) โดนแอบอา้งช่ือไปให้ร้ายด่าทอหรือกระท าการดงัขอ้อ่ืนทางมือถือร้อยละ 5.20 6) ถูกลอ้เลียน 
ข่มขู่หรือคุกคามผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 4.50 โดนลบหรือบล็อกออกจากกลุ่มและสร้าง
ข่าวลือหรือใหเ้กิดกระแสการต่อตา้นผา่นมือถือหรืออินเทอร์เน็ตร้อยละ 4.40 ผลการศึกษาระบุอีกวา่
กลุ่มตวัอย่างกวา่ร้อยละ 54.17 ไม่ทราบว่าใครเป็นผูก้ระท าในขณะท่ีร้อยละ 39.04 คาดเดาไดว้่า
เพื่อน ๆ เป็นคนกระท าและเม่ือกลุ่มตวัอย่างโดนรังแก พวกเขามีการแกปั้ญหาดงัน้ี 1) ตอบโตห้รือ
รังแกกลบัทนัที 36.17 2) บอกใหผู้อ่ื้นทราบร้อยละ 34.71 3) เก็บไวค้นเดียวไม่บอกใครร้อยละ 18.48 
 ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติและ
พฤติกรรมการกระท าความรุนแรงทั้งทางกายภาพและการข่มเหงรังแกผา่นโลกไซเบอร์ของเยาวชน
ไทย ผลจากการศึกษา พบวา่ เยาวชนไทยในปัจจุบนัเกือบทุกคนสามารถท่ีจะเขา้ถึงอุปกรณ์ส่ือสาร 
ท่ีทนัสมยั ประเภทโทรศพัทมื์อถือและอินเทอร์เน็ตไดง่้ายและมีความถ่ึในการไดใ้ชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ี 
มีจ  านวนมาก แต่ผลการศึกษาช้ีว่า อุปกรณ์ทนัสมยัเหล่าน้ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ
รุนแรงการข่มเหงการรังแกกนัและมีแนวโน้มดว้ยวา่พฤติกรรมการข่มเหงรังแกกนันั้น หายยงัไม่มี         
การแกไ้ขจะกลบักลายเป็นพฤติกรรมท่ีเยาวชนมีแนวโนม้ท่ีจะเห็นเป็นเร่ืองปกติ ในขณะท่ีประเด็น
การข่มเหงรังแกกนัผา่นโลกไซเบอร์ยงัไม่มีหน่วยงานใดท าหนา้ท่ีรับผดิชอบ โดยตรงทั้งการป้องกนั 
แกไ้ขและการออกขอ้ก าหนดเชิงนโยบายท่ีรู้เท่าทนัต่อปัญหาน้ี เม่ือเป็นเช่นน้ีภาครัฐควรตอ้งเขา้มา
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการกบัปัญหาและควรหาทางแกก่้อนท่ีปัญหาจะลุกลามจนกลายเป็น 
วิถีปกติของเยาวชนไทย ผลจากการศึกษาให้ขอ้คน้พบอยา่งส าคญัวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่คร่ึงหน่ึง
เคยเห็นการกระท าความรุนแรงทางกายภาพท่ีบิดามารดามีต่อกัน โดยในจ านวนของเยาวชน        
ร้อยละ 7 เห็นสมาชิกครอบครัวใช้ความรุนแรงทางวาจาต่อกัน (มากกว่าสัปดาห์ละคร้ัง)               
โดยยงัพบวา่ เยาวชนไทยมีแนวโน้มของการเห็นคุณค่าในตนเองต ่าโดยราว 1 ใน 4 ของเยาวชน      
มีความรู้สึกในทางลบต่อตนเองและมองวา่ความส าเร็จเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก ซ่ึงส่ิงน้ีช้ีให้เห็นถึง
ความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างความรู้สึกบวกให้เกิดข้ึนกับเยาวชนเ เพราะความรู้สึกบวกจะสร้างพลัง
สร้างสรรคท่ี์จ าเป็นต่อการพฒันาตนและพฒันาชาติต่อไป 
 ปัญญาสมาพนัธ์เพื่อการวิจยัความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (2554) ศึกษาเร่ือง       
การจดัการพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผา่นโลกไซเบอร์ดว้ยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยพบวา่
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดวา่จะแกปั้ญหาโดยการต่อวา่ ตกัเตือน ควบคุมการใชส่ื้อ ลงโทษ และ
คอยสอดส่องพฤติกรรมในกรณีท่ีลูกเป็นฝ่ายกระท า ส่วนในกรณีท่ีลูกเป็นผูท่ี้ถูกกระท าผูป้กครอง
โดยส่วนใหญ่คาดวา่จะใชว้ิธีการสืบหาตวัผุก้ระท าและเจรจาปัญหา ให้ก าลงัใจลูก ให้ลูกหลีกเล่ียง
และระมดัระวงัตวัมากข้ึน มีจ านวนนอ้ยรายท่ีบรรยายถึงมาตรการเชิงรุกอยา่งเป็นรูปธรรม อาทิเช่น 
การแจง้ความ หรือตรวจสอบประวติัการใชส่ื้อ  
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2.2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์  
 จุฑามณี คายะนนัทน์ (2554)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ดอทคอม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะประชากรและพฤติกรรมของ
ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กอีกทั้งเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
และเพื่อศึกษาถึงผลกระทบท่ีกลุ่มผูใ้ช้บริการได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก     
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบผสมผสาน ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี กลุ่มตวัอยา่งเขา้ใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์นอ้ยกวา่ 11 
คร้ังร้อยละ 61.2 นอ้ยหวา่ 61  นาทีร้อยละ 63.8 ตั้งแต่เวลา 19.01-22.00 น. บ่อยท่ีสุดร้อยละ 50.5 
และร้อยละ 46.8 จะเลือกใชบ้ริการท่ีบา้น 
 ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่น
ในประเทศไทย: กรณีศึกษา FaceBook โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงลกัษณะพฤติกรรมของวยัรุ่น 
รูปแบบการใช้บริการ และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบั
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่น เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้เคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งจะมีอายุระหวา่ง 13-24 ปี รวมทั้งส้ิน 400 คน 
ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
ระดบัการใช ้1-5 คร้ังต่อสัปดาห์ ในการใชแ้ต่ละคร้ังใชเ้วลา 1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง และมีประสบการณ์
ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 ปี โดยท่ีส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีใน FaceBook ประกอบ
ไปด้วย การโต้ตอบบนกระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ การเล่นเกม การตอบค าถาม         
การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดีโอ การค้นหาเพื่อนเก่า การส่งข้อความ การร่วมแสดง           
ความคิดเห็น การกดไลค์และจากการพิสูจน์สมมติฐานงานวิจยั พบว่า พฤติกรรมความหลงใหล    
จนผิดปกติและการติดตั้งการใช้งานเป็นผลมาจากการรับรู้ความเพลิดเพลินและอิทธิพลทางสังคม 
ซ่ึงสามารถบอกไดว้า่ การท่ีกลุ่มวยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์จนท าให้
เกิดความรู้สึกช่ืนชอบ และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการกระท าตามกระแสนิยม จึงท าให้อตัราใน   
การใชเ้พิ่มข้ึนจนเกิดเป็นการติดการใชง้านและอาจท าให้เกิดความรู้สึกกงัวลหรือหมกมุ่นวา่จะตอ้ง
เขา้ไปใชง้านอีก จนกลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกติ 
 สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์         
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือท าให้พฤติกรรมความหลงใหลและ การติดการใช้งานในกลุ่มวยัรุ่นลดลง   
แต่อย่างใด เน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่นดังกล่าวจะมีความระมดัระวงัมากในการใช้งานเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์และจะไม่ใช้งานถ้ารู้สึกว่าตนเองได้รับความเส่ียง ดังนั้ นแล้วจะมีโอกาสน้อยมาก             
ท่ีผูใ้ชง้านจะรู้ถึงความเส่ียง ซ่ึจะมีพฤติกรรมการติดต่อใชง้านและความหลงใหลจนผดิปกติ 
  

2.2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการรังแกในพืน้ทีไ่ซเบอร์    
การศึกษาของ Mishna, Saini and Solmon (2009) เร่ือง Ongoing and Online: Children and 

Youth’s Perceptions of Cyber Bullying  ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช้
เทคโนโลยีออนไลน์กบัการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสนทนา
กลุ่มจากนกัเรียนจ านวน 38 คน พบวา่ปัจจยัเฉพาะท่ีน าไปสู่การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นัน่มี 2 ปัจจยั 
ปัจจยัท่ี 1 คือการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีและทุกเวลา ทั้งท่ีบา้นหรือท่ีโรงเรียน 
ผา่นโทรศพัทมื์อถือและคอมพิวเตอร์ท าให้การรังแกสามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเยาวชนไม่
ทนัท่ีจะระวงัตวั ปัจจัยท่ี 2 คือ การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์เกิดข้ึนเพราะเป็นการกระท าท่ีนิรนาม    
โดยไม่มีการเปิดเผยช่ือ บางคร้ังก็มีการสร้างตวัละครข้ึนมาเพื่อการกลัน่แกล้ง จึงไม่รู้ว่าใครเป็น      
ผูรั้งแก ท าให้ผูก้ระท ามีความกล้าท่ีจะกระท าการรังแกโดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกจับได้ ท าให ้       
การรังแกในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนไดบ้่อยคร้ังมาก 

จากการศึกษาของ Nanthanat Sogsiri (2010) เร่ือง Relationship between Personal 
Characteristics Family Context and Cyber-bullying among Secondary and Vocational Student in 
Bangkok ซ่ึงน าขอ้มูลจากงานวิจยัเร่ือง การส ารวจพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผา่นโลกไซเบอร์ของ
เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์ต่อ โดยเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีได้จากนักเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษา และนกัเรียนอาชีวศึกษาจ านวน 120 คน ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรังแกใน
พื้นท่ีไซเบอร์นั้ นประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประเภทโรงเรียน ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ตในแต่ละวนั ความสัมพนัธ์ของครอบครัว รายได้ของครอบครัว ทศันคติ การรับรู้
เก่ียวกบัการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการรังแกกนัในพื้นท่ีไซ
เบอร์ในระดบัความสัมพนัธ์ท่ีไม่สูงมากนกั 

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแก
บนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            
เขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยน ามาสังเคราะห์เพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดและวธีิการวจิยัดงัน้ี  

 

3.1  กรอบแนวคดิ 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดย้ึด แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
สรุปว่า การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบน
พื้นท่ีไซเบอร์มีปัจจยั ลกัษณะส่วนบุคคล  บุคลิกภาพ การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว  ลกัษณะของ
กลุ่มเพื่อน  และความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ 

จากแนวคิดการวิจยัไดมี้การสังเคราะห์มาจากงานวิจยัของ วิมลทิพย ์มุกสิกพนัธ์,  ศิวพร 
ปกป้อง, นันทนัช  สงศิริ และ ปองกมล สุรัตน์ (2552) โดยน ามารวมเป็นแนวคิดใหม่สามารถ
น ามาใช้ในงานวิจัยได้โดยเหมาะกับบริบทในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั
ค่อนขา้งสูง  บางคนอาจถูกรังแกจากการใชง้านบนพื้นท่ีไซเบอร์ และบางคนอาจเป็นผูรั้งแกโดยใช้
พื้นท่ีไซเบอร์ในการคุกคามผูอ่ื้น 

ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เก่ียวกับ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่พฤติกรรมการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ดงักล่าวไดจ้าก
ปัจจัยด้านเพื่อน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย์ มุสิกพนัธ์ (2553)      
ปัจจยัดา้นครอบครัว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปัญญาสมาพนัธ์เพื่อการวิจยัความเห็นสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (2554)  และด้านสถานศึกษา สอดคล้องกบัของ Nanthanat Sogsiri (2010)          
ซ่ึงแสดงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ดงัภาพท่ี 3.2  

 
 
 

พฤติกรรมการตอบโต้จากการ
ถูกรังแกบนพืน้ทีไ่ซเบอร์ 

1. ตอบโต้ 
2. ไม่ตอบโต้ 

  

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. การอยูอ่าศยั 
3. แหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
บุคลกิภาพ 
1. ลกัษณะเก็บตวั 
2. ลกัษณะแสดงออก 
3. ลกัษณะหวัน่ไหวทางอารมณ์ 
4. ลกัษณะมัน่คงทางอารมณ์ 
การอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 
1.  รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 
2.  ความรุนแรงของครอบครัว 
ลกัษณะของเพือ่นและกลุ่มเพือ่นอ้างองิ 
1. แรงสนบัสนุนจากเพื่อน 
2.  ความรุนแรงของเพื่อน  
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประเภทวชิา 
5. แผนกวชิา  
6. สถานศึกษา 
ความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพวิเตอร์ 
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ภาพที ่ 3.2  Cyberbullying Model 

 
3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ตวัแปรตาม ท่ีใช้ในการวิจยั พฤติกรรมการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มท่ี 1   
ตอบโต ้และ กลุ่มท่ี 2 ไม่ตอบโต ้ 

ตวัแปรตน้ ท่ีใชใ้นการวจิยั ลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ การอยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้ม และ 
ท่ีพกัอาศยั)  บุคลิกภาพ  (แบบเก็บตวั แบบแสดงออก แบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ และแบบมัน่คงทาง
อารมณ์)  การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว (รูปแบบการอบรมเล้ียงดู และความรุนแรงของครอบครัว)  
ลักษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิง (แรงสนับสนุนจากเพื่อน ความรุนแรงของเพื่อน         
ระดบัการศึกษา แผนกวิชา และสถานศึกษา) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยการตอบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ มาตราวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval  Scale)   

 

Fr
ien

d 
School 

Personal 

Cyber Bullying 
(Involvement) 
Social Media 

 

Family  
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3.3 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

3.3.1 การถูกรังแกบนพืน้ทีไ่ซเบอร์  หมายถึง การถูกคุกคาม โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
กลุ่มบุคคลจากการกระท าในรูปแบบการนินทา ลอ้เลียน ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ 
ก่อกวน การลบบล็อก การท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การแอบอา้ง
ใหร้้าย และการสร้างข่าวลือหรือท าให้เกิดกระแสการต่อตา้น โดยใชข้อ้ความ ภาพ  เสียง หรือคลิป
วีดีโอ ของผูถู้กรังแกน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ E-mail, Facebook, Line, 
YouTube, และ Instagram ซ่ึงส่งผลกระทบท าให้เกิดความไม่สบายใจ ซึมเศร้า อบัอาย กงัวล
หงุดหงิด อารมณ์ข้ึนลง คบัขอ้งใจ โกรธแคน้ แก้แคน้ ท าลายขา้วของ ท าร้ายร่างกาย แมก้ระทั้ง  
การคิดจะฆ่าตวัตาย  
 

3.3.2 พฤติกรรมการตอบโต้  หมายถึง  การโต้กลับจากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์      
ซ่ึงมีผลมาจากการถูกรังแกก่อน การคบัขอ้งหมองใจ การถูกทา้ทายย ัว่ยุ การถูกกดข่ีข่มเหง และ  
การถูกท าให้อบัอาย อาจมีลกัษณะการตอบโตแ้บบการไตร่ตรองก่อน หรือการตอบโตก้ลบัทนัที 
โดยรูปแบบการตอบโตน้ั้นจะเป็นแบบการช้ีแจง อธิบาย ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ 
ก่อกวน การลบบล็อก  การท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การแอบอา้ง
ให้ร้าย และการสร้างข่าวลือหรือท าให้เกิดกระแสการต่อตา้น และถึงขั้นฟ้องร้องทางกฎหมาย    
โดยใช้ขอ้ความ ภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ ผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์  E-mail, Facebook, 
Line, YouTube และ Instagram 
 

3.3.3 วยัรุ่น หมายถึง นกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และนกัศึกษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.3.4 บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก       
โดยพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นมีต่อส่ิงแวดล้อมท่ีตนก าลังเผชิญอยู่ และพฤติกรรมน้ีจะคงเส้นคงวา
พอสมควร ลกัษณะของแบบแผนพฤติกรรม และแบบแผนการคิดเป็นตวัก าหนดลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลในการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.3.4.1 ลักษณะเก็บตัว หมายถึง ลักษณะเงียบเฉย ไม่ชอบสังคมกับผู ้อ่ืน           
มองปัญหาเขา้สู่ตนเอง ชอบอ่านและคน้ควา้คนเดียวมากกว่าการเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น สนิทกบัคนยาก 
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ด าเนินชีวิตประจ าวนัดว้ยความเค่งขรึม และชอบความมีระเบียบเรียบร้อยในชีวิต ควบคุมความรู้สึก
พอใจ ไม่พอใจไวม้าก ไม่ใคร่แสดงกริยากา้วร้าวออกมาตรง ๆ อารมณ์ไม่เปล่ียงแปลงง่าย ดูน่าเช่ือถือ 
บางคร้ังมองโลกในแง่ร้าย ยอึถือแบบมาตรฐานจรรยบรรณของสังคมมาก 

3.3.4.2 ลักษณะแสดงออก หมายถึง ลักษณะน่าคบ เป็นมิตร มีอัธยาศยัไมตรี  
ชอบงานสังคมมีเพื่อนมาก อยากคุยกบัคนอ่ืน ๆ ด้วย ชอบท ากิจกรรมท่ีท าให้ต่ืนเตน้ ชอบเส่ียง 
อดทนต่อสถานการณ์ โดยทัว่ไปค่อนขา้งผลุนผลนั ชอบแสดงตลกขบขนัให้เกิดการหัวเราะข้ึน 
พร้อมท่ีจะโตต้อบเสมอ ชอบการเปล่ียนแปลงใหม่  มีความสุขใจ ชอบความสะดวกสบาย มกัมอง
โลกในแง่ดี และชอบความสนุกสนานร่าเริง มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงความกา้วร้าว และความไม่พอใจ
ออกมาง่าย ไม่สามารถเก็บความรู้สึกได ้

3.3.4.3 ลกัษณะหวัน่ไหวทางอารมณ์ หมายถึง เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมกัจะ
เช่ือมโยงความกังวลเข้ากับส่ิงเร้าท่ีเป็นกลาง รู้สึกวิตกกังวลต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน แม้ใน
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

3.3.4.4 ลกัษณะมัน่คงทางอารมณ์ หมายถึง เป็นลกัษณะการแสดงออกท่ีมีอารมณ์     
เยือกเย็นและมีสุขภาพจิตท่ีดี คือ มีสุขภาพของอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และการกระท าท่ีดี 
รวมทั้งการปรับตวัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดดี้ 
 

3.3.5 การอบรมเลี้ยงดูและครอบครัว  หมายถึง องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอด      
การอบรมสั่งสอน และการขดัเกลาทศันคติ ค่านิยม และมาตรฐานทางสังคมโดยใช้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพอ่แม่   

3.3.5.1 รูปแบบการอบรมเล้ียงดู หมายถึง กระบวนการการถ่ายถอด การอบรม    
สั่งสอน และการขดัเกลาทศันคติ ค่านิยม เป็นส่วนส าคญั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกบน
พื้นท่ีไซเบอร์ 

3.3.5.2 ความรุนแรงของครอบครัว  หมายถึง การท่ีเด็กไดรั้บรู้ ไดเ้ห็น และอยูใ่น
เหตุการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีพอ่แม่แสดงความรุนแรงต่อกนั 
 

3.3.6 ลักษณะของเพื่อน หมายถึง กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มทางสังคมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
การปรับตวัเข้ากับสังคม โดยการคบเพื่อนเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก และมีอิทธิพลต่อตวัเขา เม่ือเด็ก         
ไดอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะสร้างกิจกรรม และสร้างกฎเกณฑข์องกลุ่ม 

3.3.6.1 แรงสนบัสนุนจากเพื่อน หมายถึง การแสดงพฤติกรรม อารมณ์ โดยการ
แสดง ใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง และการท่ีเพื่อนใหแ้รงเสริมทางบวกและทางลบ 
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3.3.6.2 ความรุนแรงของเพื่อน หมายถึง การแสดงพฤติกรรม อารมณ์ และ
ความรู้สึกท่ีมีความรุนแรงของกลุ่มเพื่อนท่ีปฏิบติักบัเพื่อน   
 

3.3.7 กลุ่มเพื่อนอ้างอิง หมายถึง กลุ่มเพื่อนจะใชเ้ปรียบเทียบในการประเมินการตดัสินใจ
ตอบโตห้รือไม่ตอบโต ้ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประเภทวชิา  และสถานศึกษา 
 

3.3.8 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์  หมายถึง  เป็นความรู้เก่ียวกับการใช้
อินเตอร์เน็ต ท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิดกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซ่ึงขอ้กฎหมายท่ีพบว่า   
การใช้อินเตอร์เน็ต รูปแบบไหนเป็นการท่ีเส่ียงต่อการผิดกฎหมายเทคโนโลยี และสารสนเทศ      
ตามพระราชบญัญติั  ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และตามประมวล
กฎหมายอาญา  ความผดิฐานหม่ินประมาท 
 

3.3.9 การถดถอยโลจิสติค แบบทวิกลุ่ม (Binary Logistic Regression) หมายถึง           
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ตัวแปรเชิงกลุ่ม มี 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 2 กลุ่ม ซ่ึงจะมุ่งวิเคราะห์         
เพื่อหาข้อสรุปว่าตัวแปรท่ีศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์กันทิศทางใด มากน้อยเพียงใด ในขณะท่ี       
การวิเคราะห์การถดถอยจะต้องก าหนดว่า ตวัแปรใดคือ ตวัแปรต้น ตวัใดคือตวัแปรตาม และ       
มุ่งวเิคราะห์หาอิทธิพลของตวัแปรแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามวา่มีมากนอ้ย
เพียงใด สามารถน ามาสร้างสมการเชิงท านายไดดี้เพียงใด 
 

3.3.10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัง  (Confirmatory Factor Analysis) หมายถึง 
ในกรณีท่ีทราบ หรือคาดว่า โครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรควรจะเป็นรูปแบบใด ตวัแปรใด
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั มีตวัแปรใดบา้งท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั ควรจะอยูต่่างองคป์ระกอบ
กนั และจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ องคป์ระกอบเชิงยืนยนัมาตรวจสอบหรือยืนยนัความสัมพนัธ์วา่ 
เป็นอยา่งท่ีคาดไวห้รือไม่ โดยการวเิคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนัน่เอง  
 

3.3.11 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หมายถึง  เป็นวดัค่าความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวนหน่ึงพิจารณาวา่แบบสอบถามสามารถวดัไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่
โดยมีค าตอบใหผู้เ้ช่ียวชาญเลือกค าตอบใดค าตอบหน่ึงใน 3 ค าตอบ คือ ถา้ตอบวา่มีความสอดคลอ้ง
ได ้1 คะแนน ไม่แน่ใจได ้0 คะแนน และไม่มีความสอดคลอ้งได ้-1 คะแนน แลว้น าค าตอบมาแปล
เป็นคะแนนค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .05 ข้ึนไปแสดงไดว้า่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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3.4 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีประชากรคือ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 

สังกดัคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ 
Cochran (1953) ดงัน้ี  

 
 สูตร 
 

  
 (   )  

  
 

 
ก าหนดให ้    แทน ขนาดตวัอยา่ง 

 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม (สัดส่วน 30% หรือ 
0.30) 

 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่  หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
 d  แทน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้   

    

   แทนค่าโดย       
    (      )     

     
   

 

    
    

      
 

               
      =   544 
 
 ดงันั้น จะไดข้นาดตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจ  านวน 544 คน ซ่ึงมีการด าเนินการสุ่มตวัอยา่ง 
ตามขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 แบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดดงัน้ี ขนาดใหญ่ (จ านวน
นกัเรียน นกัศึกษา 2,401 คน ข้ึนไป)  ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา 1,001-2,400 คน) และ
ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา 0-1,000 คน)  

ขั้นท่ี 2 สามารถด าเนินการสุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ตามขนาดของสถานศึกษาดังน้ี 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 50% สถานศึกษาขนาดกลาง 40% และสถานศึกษาขนาดเล็ก 10%  
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ขั้นท่ี 3 ด าเนินการสุ่มตามประเภทของสถานศึกษา ดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา จ านวน 544 คน ดงัตารางท่ี 3.1  

 
ตารางที ่ 3.1  จ านวนประชากรและตวัอยา่งของนกัเรียน นกัศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา 
จ านวน/
คน 

ขนาด
สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ทีสุ่่มได้ 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

1 วทิยาลยัสารพดัช่างนครหลวง 5,547 ขนาดใหญ่   
2 วทิยาลยัพณิชยการบางนา 3,264 ขนาดใหญ่   
3 วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน 2,969 ขนาดใหญ่ 1 91 

4 วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 2,933 ขนาดใหญ่ 2 91 

5 วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี 2,529 ขนาดใหญ่ 3 90 

6 
วทิยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษก  
หนองจอก 

2,287 ขนาดกลาง   

7 วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 2,125 ขนาดกลาง 4 73 

8 
วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว
กรุงเทพ 

2,009 ขนาดกลาง 5 73 

9 วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 1,833 ขนาดกลาง   
10 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา 1,432 ขนาดกลาง   
11 วทิยาลยักาญจนาภิเษกช่างทองหลวง 1,424 ขนาดกลาง   
12 วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี 1,346 ขนาดกลาง 6 72 

13 วทิยาลยัสารพดัช่างธนบุรี 1,346 ขนาดกลาง   
14 วทิยาลยัการอาชีพนวมินทราชูทิศ 1,324 ขนาดกลาง   
15 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ 1,304 ขนาดกลาง   
16 วทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 1,239 ขนาดกลาง   
17 วทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม 1,167 ขนาดกลาง   
18 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 759 ขนาดเล็ก 7 54 

19 วทิยาลยัเทคนิคดุสิต 399 ขนาดเล็ก   
20 วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร 190 ขนาดเล็ก   
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ตารางที ่ 3.1  (ต่อ) 

 
 
 

   

ล าดับ สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา 
จ านวน/
คน 

ขนาด
สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ทีสุ่่มได้ 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

21 วทิยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา 72 ขนาดเล็ก   
 รวม 37,498   544 

 

3.5 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

3.5.1 การสร้างแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยสร้างจากการประมวลแนวคิดท่ี
ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเด็นท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม การตกเป็นเหยือ่หรือการถูกรังแก 
และการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ซ่ึงแบบสอบถามจะครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว แต่จะเป็นแนว
ค าถามส าหรับก าหนดทิศทางการวิจยัให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดค้รอบคุมประเด็นท่ีตอ้งการ
ศึกษา 
 

3.5.2 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การเก็บผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ 2) การเก็บโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยถูกรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ให้ขอ้มูล
ท่ีเป็นจริงลงในกระดาษ 
 

3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัมีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

1) น าปัจจยัท่ีสังเคราะห์ไดม้าสร้างแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 
2) น าแบบสอบถามท่ีสร้างไดค้ร้ังท่ี 1 ใชก้บักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของขอ้ค าถามท่ีตอ้งการวดั  จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พชัรินทร์     
ปัญจบุรี และวา่ท่ีร้อยตรี ดร. เจริญชยั วงศว์ฒัน์กิจ จากนั้นน าผลการตรวจสอบเพื่อมาวิเคราะห์หาค่า
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ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (สุภมาส องัศุโชติ, สมถวลิ วจิิตรวรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวฒัน์, 
2554) 

3) คดัเลือกปัจจยัท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามเห็นวา่มีความเท่ียงตรงหรือค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ .05 ข้ึนไป ซ่ึงแสดงไดว้า่ปัจจยันั้นสอดคลอ้งกบัจุดหมาย และเน้ือหาท่ีมุ่งวดั 
(สุภมาส องัศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์, 2554) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

 ‚+1‛   หมายถึง  ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารส ารวจ 
 ‚-1‛   หมายถึง  ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

ส ารวจ 
 ‚0‛    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การส ารวจ 
 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นสังกดัส านกังาน
คณะการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแทนค่าในสูตรดงัน้ี 

 

      ∑    
 

เม่ือ IOC = ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม   
การตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นสังกดัส านักงานคณะการการอาชีวศึกษา    
เขตกรุงเทพมหานคร 

  ∑   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
         จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC = .05 ข้ึนไป ผูว้ิจยัเลือกขอ้ค าถามนั้น ๆ ไว ้ปรากฎวา่ค่า IOC อยู่

ระหวา่ง .33 - 1.00 (ดูจากตารางท่ี 3.2) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
ขั้นตอนท่ี 2  การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

1) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม และความชัดเจนของภาษาแล้วน าไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน เพื่อหาค่าความน่าเช่ือของแบบสอบถามในแต่ละดา้น
ปรากฎว่าค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามในแต่ละดา้นอยู่ระหว่าง .828-.861 (ดูจากตารางท่ี 
3.3) 

2) ปรับปรุงแบบสอบถามและจดัท าแบบสอบถามฉบบัจริง 
3) น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 544 คน  
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ตารางที ่ 3.2  แสดงผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง IOC ระหวา่งขอ้ค าถามกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นสังกดั
ส านกังานคณะการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3 

เพือ่ส ารวจบุคลกิภาพทีส่่งผลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพืน้ทีไ่ซเบอร์ 
บุคลกิภาพลกัษณะเกบ็ 
1. ท่านชอบอ่านและคน้ควา้คนเดียวมากกวา่การเขา้สังคม -1 1 1 0.33 
2. ท่านด าเนินชีวติประจ าวนัดว้ยความเคร่งเคลียด 0 1 1 0.66 
3. ท่านชอบความเป็นะเบียบเรียบร้อยในชีวติ -1 1 1 0.33 
4. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได ้ 0 1 1 0.66 
บุคลกิภาพลกัษณะแสดงออก   
6. ท่านมีบุคลิกท่ีเป็นมิตร มีอธัยาศยัดี อารมณ์ดี  1 1 1 1.00 
7. ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว 1 1 1 1.00 
8. ท่านจะแสดงกา้วร้าว เม่ือท่านรู้สึกไม่พอใจ 1 -1 1 0.33 
9. ท่านชอบความทา้ทา้ย และชอบการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ  
อยูเ่สมอ 

1 1 1 1.00 

10. เม่ือเจอปัญหา หรือสถานการณ์ใด ๆ ท่านจะตอบโตเ้สมอ 1 0 1 0.66 
บุคลกิภาพลกัษณะหวัน่ไหวทางอารมณ์ 
11. ท่านเป็นคนคิดมาก ย  ้าคิด ย  ้าท า ตลอดเวลา 1 1 1 1.00 
12. ท่านมีความวติกกงัวลต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 1 1 1 1.00 
13. ท่านมกัจะมีอารมณ์โกรธ และโมโหง่าย 1 0 1 0.66 
14. ท่านมกัชอบท าตามผูอ่ื้นเสมอ 1 -1 1 0.33 
15. ท่านจะรู้สึกอ่อนไหวเม่ือมีส่ิงต่าง ๆ มากระทบจิตใจ 1 1 1 1.00 
บุคลกิภาพลกัษณะมั่นคงทางอารมณ์  
16. ท่านมีบุคลิกน่ิง มัน่คง เยือกเยน็ 1 1 1 1.00 
17. ท่านมีความอดทนและหนกัแน่น เม่ือเจออุปสรรคต่์าง ๆ  1 1 1 1.00 
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  
 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3  
18. ท่านสามารถปรับตวัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดดี้ 1 1 1 1.00 
19. ท่านมกัจะคิดดี ท าดีอยูเ่สมอ 1 1 0 0.66 
20. ท่านมีบุคลิกท่ีสามารถผูน้ าได ้ 1 0 0 0.33 
เพือ่ส ารวจการอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 
รูปแบบการอบรมเลีย้งดู   
1. ครอบครัวท่านเอาใจใส่ และแสดงออกใหรู้้วา่‛รัก‛ เช่น กอด 
ลูบหวั หรือกล่าวดว้ยวาจา 

1 1 1 1.00 

2. เม่ือท่านท าผิดครอบครัวท่านจะเปิดโอกาสใหอ้ธิบาย 
ก่อนท่ีจะดุวา่หรือลงโทษ 

1 1 1 1.00 

3. เม่ือเกิดปัญหาครอบครัวของท่านจะรับฟัง และแนะน าแนว
ทางแกไ้ขปัญหา  

1 1 1 1.00 

4. ครอบครัวจะเป็นคนตดัสินใจใหท้่านทุกเร่ือง ไม่วา่เป็นเร่ือง
การเรียน เร่ืองส่วนตวั และอ่ืน ๆ  

1 1 1 1.00 

5. ครอบครัวของท่านดูแลใหใ้ชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 1 1 1 1.00 
6. ครอบครัวของท่านสอนใหท้่านปฏิบติัตนตามค่านิยมท่ีดีงาม
ของสังคมไทย 

1 0 1 0.66 

ความรุนแรงของครอบครัว   
7. เม่ือท่านกระท าผดิจะถูกครอบครัวดุวา่ดว้ยถอ้ยค ารุนแรง 1 1 1 1.00 
8. ท่านเคยเห็นครอบครัวของท่านกระท าความรุนแรง  
ดว้ยการท าร้ายร่างกาย  

1 1 1 1.00 

9. ท่านเคยถูกครอบครัวกระท าความรุ่นแรงโดยการท าร้าย
ร่างกาย  
10. ครอบครัวของท่านมีการโตเ้ถียงกนับ่อยคร้ัง และเม่ือมี    
การโตเ้ถียงมกัเกิดการท าลายขา้วของ 
11. ทุกคร้ังท่ีท่านกระท าความผดิท่านจะถูกลงโทษจาก
ครอบครัวทุกคร้ัง 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  
 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3  
เพือ่ส ารวจลกัษณะของเพือ่น 
แรงสนับสุนนจากเพือ่น   
1. เม่ือท่านถูกรังแก เพื่อนจะแนะน าใหท้่านบอกผูป้กครอง หรือ
บอกครู   

1 1 1 1.00 

2. เพื่อนจะแนะน าใหท้่านตอบโตก้ลบัทนัทีเม่ือท่านถูกรังแก 1 1 1 1.00 
3. เพื่อนมีอิทธิพลในการตดัสินใจของท่าน เม่ือท่านพบเจอกบั
ปัญหาต่าง ๆ 

1 1 1 1.00 

4. ท่านมกัจะท าตามพฤติกรรมของเพื่อน เช่น การสูบบุหร่ี     
การกระท าความรุนแรง 

1 1 1 1.00 

5. เม่ือท่านอยูก่บัเพื่อนท าให้ท่านมีความกลา้แสดงออกมากกวา่
ตอนท่ีท่านอยูค่นเดียว 

1 1 1 1.00 

ความรุนแรงของเพือ่น  
6. เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมนินทา ด่าทอ ใหร้้ายผูอ่ื้น 1 1 1 1.00 
7. เพื่อนของท่านพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อผูอ่ื้น 1 1 1 1.00 
8. เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมกา้วร้าว และท าลายขา้วของ 1 1 1 1.00 
9.  เพื่อนของท่านตอบโตก้ลบัทุกคร้ังเม่ือถูกรังแก 
10. เพื่อนของท่านเคยรังแกผูอ่ื้นบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1.00 
1.00 

แบบสอบถามส่วนที่2 
เพือ่ส ารวจความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพวิเตอร์ 
1. ท่านทราบหรือไม่วา่การตดัต่อภาพผูอ่ื้นมีโทษจ าคุก3ปี     
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท 
2. ท่านทราบหรือไม่วา่การท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจ าคุก
ไม่เกินก่ีปี 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,00 บาท   
 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1.00 
 

1.00 
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ตารางที ่ 3.2  (ต่อ)  
 

รายการข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3  
3. ท่านทราบหรือไม่วา่การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ 
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท  

1 1 1 1.00 

4. ท่านทราบหรือไม่วา่การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนโดยปกติสุข(Spam Mail) ปรับไม่
เกิน 200,000 บาท  

1 1 1 1.00 

5. ท่านทราบหรือไม่วา่การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท าความผดิอ่ืน 
(การเผยแพร่เน้ือหาอนัไม่เหมาะสม) จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่
เกิน 100,000 บาท   

1 1 1 1.00 

6. ท่านทราบหรือไม่วา่การปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เป็น
การกระท าความผดิเก่ียวกบัของ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   

1 1 1 1.00 

7. ท่านทราบหรือไม่วา่การตกแต่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็นภาพ
ของบุคคล จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท   

1 1 1 1.00 

8. ท่านทราบหรือไม่วา่การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 
จ าคุยไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท   

1 1 1 1.00 

9. ท่านทราบหรือไม่วา่ความผดิฐานหม่ินประมาทอยูภ่ายใต้
ประมวลกฎหมายอาญา  

1 1 1 1.00 

10. ท่านทราบหรือไม่วา่ประมวลกฎหมายอาญาการกระท าโดย
การโฆษณาดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ
หรือตวัอกัษรท่ีท าใหป้รากฏไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ  โทษจ าคุกไม่เกิน 
2  ปี และปรับไม่เกิน 100,000บาท 

1 1 1 1.00 
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ตารางที ่ 3.3  ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามในแต่ละดา้น 
 

ปัจจัย ค่าความน่าเช่ือถือ 

ดา้นบุคลิกภาพ .837 
ดา้นการอบรมเล้ียงดูและครอบครัว .852 
ดา้นลกัษณะของเพื่อน .828 
ดา้นความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ .861 

 

3.7 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้จิยัมีวธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการเชิงปริมาณของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้
จากการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของว ัยรุ่นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
เขตกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการดงัน้ี 

1)  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ วยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2)  ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะสถิติ สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงผู ้อ  านวยการวิทยาลัย ของสังกัดส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา เพื่อขอท าการศึกษาวิจยัท่ีวิทยาลยัในสังกดัส านกังานคณะกรรมากรการอาชีวศึกษา 
โดยไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 544 คน เม่ือท าการแจกแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 7 สถานศึกษา จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของการกรอกขอ้มูลใน
แบบสอบถาม เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

3.8 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1)  ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด และไดค้ดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมี
ความสมบูรณ์เพื่อท าการลงรหัส (Coding) ในการลงข้อมูลในโปแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมี          
การตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องตามแบบสอบถามท่ีผูต้อบได้ลงไว ้ซ่ึงพบว่า
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการกรอกขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใน    
ขั้นต่อไป 
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2)  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล 

3)  การวิจยัคร้ังน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ส าหรับการศึกษาการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  

4) การวิจัยคร้ังน้ีได้เลือกการทดสอบโดยวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Rearession Analysis) แบบทวกิลุ่ม (Binary Logistic Regression) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ โดยมีการก าหนดตวัแปรในการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
  (1)  ตวัแปรตาม (Y) เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มมีค่า 2 ค่าดงัน้ี 
    1   ตอบโต ้
    0  ไม่ตอบโต ้  
  (2)  ตวัแประอิสระ ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล บุคลิกภาพ การอบรมเล้ียงดูและ
ครอบครัว ลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิง  และความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  เม่ือตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวั หรือมีตวัแปรอิสระ p ตวั (p > 2) Logistic 
Response Function ดงัน้ี 

  P (เกิดเหตุการณ์)      =        
               

                 
 

  P (ไม่เกิดเหตุการณ์)  =       1 – P(เกิดเหตุการณ์) 
  ก าหนดให้     และ     เป็นสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณไดจ้ากขอ้มูล 
      X  เป็นตวัแปรอิสระ 
         เป็นล็อกธรรมชาติ (naturl logarithms) มีค่าประมาณ 2.718 
 ส าหรับขั้นตอนการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติค โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  เลือกตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (โอกาสจะเกิด
การตดัสินใจตอบโตห้รือไม่ตอบโต)้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบหาค่าท่ีผดิปกติของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
ขั้นตอนท่ี 3 สร้างสมการ Logistic Response Function แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง

เหมาะสมของสมการ 
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอดยโลจิสติค 

 

Y = 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกบนพื้นท่ี
ไซเบอร์ ของว ัย รุ่นในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่าง ๆ  สามารถจ าแนกได ้3 ส่วน    
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
  

4.1  ประสบการณ์การถูกรังแกบนพืน้ทีไ่ซเบอร์ 
 

การศึกษาท่ีน าเสนอต่อไปน้ีเป็นประสบการณ์ในการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สามารถ
จ าแนกได้จากรูปแบบ  วิธีการ ช่องทาง จ านวนคร้ัง และผลกระทบจากการถูกรังแกคร้ังล่าสุด       
ดงัตารางท่ี  4.1 

 
ตารางที่  4.1  จ านวนและร้อยละของผูท่ี้มีประสบการณ์ในการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์จ าแนกตาม

ลกัษณะการถูกรังแกคร้ังล่าสุด 
 

  ลกัษณะการถูกรังแก จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. คร้ังล่าสุดท่านเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ในรูปแบบใด  
 การนินทา ลอ้เลียน 239 43.93 
 ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก 91 16.73 
 ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ ก่อกวน 75 13.79 
 การลบบล็อก 67 12.32 
 ท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนตวั การแอบอา้งใหร้้าย 
33 

 
6.07 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
  

 

  ลกัษณะการถูกรังแก จ านวน(คน) ร้อยละ 

2. คร้ังล่าสุดท่านเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ดว้ยวธีิใด   
 ขอ้ความ 

ภาพ 
336 
130 

61.76 
23.90 

 เสียง 45 8.27 
 คลิปวดีีโอ 33 6.07 

3. ช่องทางท่ีท่านเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คือช่องทางใด  
 Facebook 482 88.60 
 Line 27 4.96 
 E-Mail 21 3.86 
 YouTube 11 2.02 
 Instagram 3 0.55 

4. จ านวนคร้ังท่ีท่านถูกรังแกในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา  
 1 คร้ัง 190 34.93 
 2 คร้ัง 118 21.69 
 3 - 5 คร้ัง 169 31.07 
 มากกวา่ 5 คร้ัง 67 12.32 

5. ระดบัการรังแกท่ีกระทบต่อจิตใจของท่านอยูใ่นระดบัใด  (ระดบั 0 = ไม่มีผลกระทบ   
ระดบั 10 = มีผลกระทบสูงท่ีสุด) 

 ไม่มีผลกระทบ (0) 47 8.64 
 มีผลกระทบ นอ้ย (1-3) 313 57.54 
 มีผลกระทบ ปานกลาง (4-6) 137 25.18 
 มีกระทบ มาก (7-10) 47 8.64 
 รวม 544 100 
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 จากตารางท่ี  4.1  พบวา่ นกัเรียน  นกัศึกษา  สังกดัอาชีวศึกษา  ส่วนใหญ่ถูกรังแกบนพื้นท่ี   
ไซเบอร์คร้ังล่าสุด  ในรูปแบบการนินทาล้อเลียนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 43.93  ด้วยวิธีการ         
ส่งขอ้ความ คิดเป็นร้อยละ 61.76 ส่วนใหญ่เคยถูกรังแกโดยผา่นช่องทาง Facebook  คิดเป็นร้อยละ 
88.60 โดยจ านวนคร้ังท่ีนกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ในปีท่ีผา่นมา
ส่วนใหญ่มีจ านวน  1  คร้ังต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 34.93  ส าหรับการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์มี
ผลกระทบต่อจิตใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 57.54 
 

4.2  พฤติกรรมการตอบโต้และการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ตอบโต้และไม่ตอบโต้      
ในด้านต่าง ๆ 

 
หัวขอ้น้ีมีพฤติกรรมการตอบโต้จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  ทั้ งในภาพรวม และ    

ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  บุคลิกภาพ  การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว  ลกัษณะกลุ่มเพื่อน และความรู้
เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ตามล าดบัต่อไปน้ี 

 
4.2.1 พฤติกรรมการตอบโต้ในภาพรวม 

 พฤติกรรมการตอบโตจ้ากถูกรังแกบนัพื้นท่ีไซเบอร์ ประกอบดว้ยพฤติกรรมเก่ียวกบัการ
โต้ตอบหรือไม่โต้ตอบในการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุด จ านวนคร้ังในการตอบโต ้
สถานท่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตในการตอบโต้ ช่วงเวลาท่ีตอบโต้ สาเหตุหลักท่ีท าการตอบโต ้
ลกัษณะของการตอบโต ้วิธีการตอบโต ้และช่องทางในการตอบโต ้ซ่ึงจะน าเสนอพฤติกรรมดว้ย
ความถ่ีจ านวน และร้อยละ ตามตารางท่ี  4.2  
 
ตารางที ่ 4.2  จ านวนและค่าร้อยละพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 

  พฤติกรรมการตอบโต้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ในการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุดท่านมีตอบโตห้รือไม่  
 ตอบโต ้ 284 52.21 
 ไม่ตอบโต ้ 260 47.79 
 รวม 544 100 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
 

  พฤติกรรมการตอบโต้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

2. จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุดท่านไดท้  าการตอบโตก้ลบัเป็นจ านวนก่ีคร้ัง 
 1 คร้ัง   124 43.66 
 2 คร้ัง 56 19.72 
 3 คร้ัง 39 13.73 
 4 คร้ัง  14 4.93 
 5 คร้ัง 23 8.10 
  มากกวา่ 5 คร้ัง 28 9.86 
 รวม 284 100 

3. ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีใดในการตอบโตค้ร้ังล่าสุด  
 ท่ีบา้น 217 76.41 
 ท่ีโรงเรียน 37 13.03 
 ท่ีร้านอินเตอร์เน็ต 30 10.56 
 รวม 284 100 

4. ช่วงเวลาล่าสุดท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการตอบโต ้  
 08.01-12.00 น. 29 10.21 
 12.00-16.00 น. 62 21.83 
 16.01-20.00 น. 121 42.61 
 20.01-00.00 น. 60 21.13 
 00.01-04.00 น. 7 2.46 
 04.01-08.00 น. 5 1.76 
 รวม 284 100 

5. สาเหตุหลกัท่ีท าการการตอบโตจ้ากถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
 ถูกรังแกก่อน 160 56.34 
 การถูกทา้ทายย ัว่ย ุ 68 23.94 
 การถูกท าใหอ้บัอาย 38 13.38 
 การถูกกดข่ีข่มเหง 18 6.34 
 รวม 284 100 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
   

  พฤติกรรมการตอบโต้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
6. ระยะเวลาของการตอบโตก้ลบับนพื้นท่ีไซเบอร์  

 พิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต ้ 176 61.97 
 ตอบโตก้ลบัทนัที 108 38.03 
 รวม 284 100 
7. รูปแบบในการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังแรกมีลกัษณะ  
 การนินทา ลอ้เลียน 110 38.73 
 ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก 79 27.82 
 ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ ก่อกวน 28 9.86 
 การลบบล็อก 37 13.03 
 อ่ืน ๆ  30 10.56 
 รวม 284 100 

8. ท่านตอบโตจ้ากถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ดว้ยวธีิใด 
       ขอ้ความ 199 70.07 
 ภาพ 52 18.31 
 เสียง 21 7.39 
 คลิปวดีีโอ 12 4.23 
 รวม 284 100 
9. เม่ือถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ จะใชช่้องทางในการตอบโต ้
 Facebook 259 91.20 
 Line 13 4.58 
 E-Mail 6 2.11 
 YouTube 4 1.41 
 Instagram 2 0.70 
 รวม 284 100 
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จากตารางท่ี  4.2  พบวา่  นกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เม่ือถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์จะมีการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแก  จ านวน  284  คน  คิดเป็นร้อยละ  
52.21 และตดัสินใจไม่ตอบโตห้ากถูกรังแก จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 47.79  ซ่ึงจะน าเสนอเฉพาะ
พฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกตามตารางท่ี  4.2 
 จาการศึกษาพฤติกรรมการตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของนักเรียน นักศึกษา 
สังกดัอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุด นกัเรียน  
นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ไดท้  าการตอบโตก้ลบัเป็นจ านวน 1 คร้ัง เป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 43.66  
ซ่ึงส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการตอบโตก้ลบัส่วนใหญ่เป็นท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 76.41 โดยมาก
จะตอบกลบัในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 42.61 ส่วนสาเหตุหลกัท่ีตอบโตจ้ากการ       
ถูกรังแกเพราะมีสาเหตุมาจากการถูกรังแกก่อน คิดเป็นร้อยละ 56.34 ในการตอบโตก้ลบันั้นส่วน
ใหญ่ จะพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต ้คิดเป็นร้อยละ 61.97  ส่วนใหญ่รูปแบบท่ีถูกรังแกบน
พื้นท่ีไซเบอร์จะมีลกัษณะเป็นการนินทา ลอ้เลียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.73 รองลงมาคือการ
ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูกกนั คิดเป็นร้อยละ 27.82 โดยส่วนใหญ่จะตอบกลบัดว้ยวิธีการส่งขอ้ความ คิดเป็น
ร้อยละ 70.07 และใช้ช่องทางในการตอบกลับโดยผ่านการเล่น Facebook มากท่ีสุด คิดเป็น            
ร้อยละ 91.20 
 

4.2.2 การตอบโต้จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 การน าเสนอการตอบโตจ้  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของนกัเรียน นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย
ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ การอาศยัอยูก่บัใคร ลกัษณะแหล่งท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะน าเสนอลกัษณะ
ส่วนบุคคลดว้ยร้อยละตามตารางท่ี  4.3 
 
ตารางที่  4.3  ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการตอบโต ้และไม่ตอบโตต้ามลกัษณะ     

ส่วนบุคคคล 
 

 ลกัษณะส่วนบุคคคล ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ 
Chi-Square 

(Sig) 
1. เพศ    
   ชาย 50.4 55.4 1.379 

(.264)    หญิง 49.6 44.6 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
 

 
  

ลกัษณะส่วนบุคคคล ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ 
Chi-Square 

(Sig) 
2. การอยูอ่าศยั    
   บิดา มารดา 67.6 57.3 6.827 

(.234)    บิดา 4.6 7.7 
   มารดา 15.8 20.4 
   ญาติ พี่นอ้ง/เพื่อน 9.9 12.3 
  คนเดียว 2.1 2.3 
3. ลกัษณะแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
หมู่บา้น/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ 

 
43.0 

 
40.8 

 
1.946 
(.764)    ชุมชน/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ 25.0 26.2 

   บา้นเช่า/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ 18.7 21.5 
   หอ้งเช่า/อพาร์ทเมน้ท/์คอนโด 13.4 11.5 

 
จากตารางท่ี  4.3  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์  ระหวา่งการตอบโตแ้ละไม่ตอบโตข้องปัจจยั

ลกัษณะส่วนบุคคล  พบว่า  ลกัษณะส่วนบุคคล  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการ 
ถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ กล่าวคือ   

จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ  เม่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจตอบโตจ้ากการ 
ถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของเพศชาย และเพศหญิง พบวา่ เพศชาย มีการตดัสินใจตอบโต ้ร้อยละ 
50.4 และไม่ตอบโตร้้อยละ 55.4 และเพศหญิง มีการตดัสินใจตอบโต ้ร้อยละ 49.6 และไม่ตอบโต้
ร้อยละ 44.6 เม่ือพิจารณาพบวา่ เพศหญิง มีแนวโนม้การตอบโตม้ากกวา่เพศชาย เน่ืองจากเพศหญิง
มีการใช้ช่องทางการส่ือสังคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจยัของจุฑามณี                
คายะนันทน์ (2554) จึงส่งผลท าให้เพศหญิงเกิดการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี      
ไซเบอร์มากวา่เพศชาย 

ลกัษณะส่วนบุคคลด้านการอยู่อาศยั พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาท่ี
ตดัสินตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ มกัอาศยัอยู่กบับิดา มารดา ร้อยละ 67.6 และ
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ตดัสินใจไม่ตอบโต ้ร้อยละ 57.3 เม่ือพิจารณาพบว่า นกัเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่อาศยัอยู่บิดา 
มารดาแต่ยงัมีการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  

ลกัษณะส่วนบุคคลด้านแหล่งท่ีอยู่อาศยั พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา 
อาศยัอยู่ในหมู่บา้น/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ มีการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
คิดเป็นร้อยละ 43.0 และไม่ตอบโต ้ร้อยละ 40.8 เม่ือพิจารณาพบวา่ นกัเรียน อาชีวศึกษา ท่ีอาศยัอยู่
ในหมู่บา้น บา้นเด่ียว หรือทาวน์เฮา้ส์ มีแนวโน้มในการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี
ไซเบอร์มากท่ีสุด 

 
4.2.3 การตอบโต้จ าแนกตามบุคลกิภาพ 

 การน าเสนอการตอบโต้จ  าแนกตามบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากการ         
ถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพแบบเก็บตวั ดา้นบุคลิกภาพแบบ
แสดงออก ด้านบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์  และด้านบุคลิกภาพแบบมัน่คงทางอารมณ์  
ซ่ึงจะน าเสนอในลกัษณะเป็นระดบัความคิดของนกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ในภาพรวมและ
รายดา้น โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตวัช้ีวดัระดบัความคิดเห็น ตามตารางท่ี 
4.4-4.5 
 
ตารางที ่ 4.4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนวดับุคลิกภาพ 
 

 
บุคลกิภาพ 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้  T-test  

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

1. บุคลิกภาพแบบเก็บตวั 3.02 0.79 3.09 0.85 1.065 .287 
2. บุคลิกภาพแบบแสดงออก 3.40 0.78 3.35 0.63 -.740 .460 
3. บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว      
ทางอารมณ์  

3.35 0.73 3.40 0.74 .671 .502 

4. บุคลิกภาพแบบมัน่คง          
ทางอารมณ์ 

3.42 0.70 3.48 0.71 1.009 .314 

รวม 3.51 0.59 3.33 0.54 .735 .463 
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จากตารางท่ี  4.4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจตอบโต้
ต่อปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ดว้ยค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05 พบวา่  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพแบบเก็บตวั บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ และ
บุคลิกภาพแบบมัน่คงทางอารมณ์  มีพฤติกรรมการตอบโตอ้ยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
และพฤติกรรมการไม่ตอบโต ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.33  มีค่า Sig  เท่ากบั .46  
ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หมายความว่า พฤติกรรมการตดัสินใจตอบโตจ้ากการ
รังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของวยัรุ่นสังกดัอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือเทียบกบับุคลิกภาพ
โดยรวม มีการตดัสินใจตอบโต ้และไม่ตอบโตไ้ม่แตกต่างกนั จะน าเสนอเป็นรายละเอียดแต่ละดา้น
ของบุคลิภาพภาพ ดงัตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที ่ 4.5  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนวดับุคลิกภาพ โดย      
แบ่งออกเป็นแบบเก็บตวั/แบบแสดงออก/แบบหวัน่ไหวทางอารมณ์/แบบมัน่คง     
ทางอารมณ์   

 

 
บุคลกิภาพ 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

บุคลกิภาพแบบเกบ็ตัว       
1. ท่านชอบอ่าน และคน้ควา้คนเดียว
มากกวา่อ่านร่วมกบัเพื่อน 

3.40 0.93 3.50 0.98 1.159 .247 

2. ท่านด าเนินชีวติดว้ยความเคร่งเครียด 2.78 1.01 2.93 1.07 1.630 .104 
3. ท่านไม่สามารถควบคุมอารมณ์
และความรู้สึกได ้

2.88 1.10 2.86 1.10 -.161 .872 

รวม 3.02 0.79 3.09 0.85 1.065 .287 
บุคลกิภาพแบบแสดงออก       
1. ท่านมีลกัษณะท่ีเป็นมิตร มีอธัยาศยั
ดี อารมณ์ดีต่อคนรอบขา้ง  

3.41 1.03 3.44 1.01 .343 .732 

2. ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ 
หวาดเสียว 

3.40 1.00 3.31 0.97 -1.063 .288 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

      

 
บุคลกิภาพ 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

3. ท่านมกัแสดงกา้วร้าวทุกคร้ังเม่ือ
ท่านรู้สึกไม่พอใจ 
4. ท่านมกัตอบโตท้นัทีทนัใดเม่ือเจอ
สถานการณ์หรือปัญหา 

3.42 
 

3.36 

0.99 
 

0.98 

3.28 
 

3.39 

0.97 
 

1.05 

-1.560 
 

.336 

.119 
 

.737 

รวม 3.40 0.78 3.35 0.63 -.740 .460 
บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์      
1. รู้สึกและพิจารณาวา่ตนเอง ย  ้า
คิด ย  ้าท า อยูต่ลอดเวลา 

3.29 0.87 3.40 0.90 1.461 .145 

2. รู้สึกวติกกงัวลต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมท่ีเกิดข้ึนเสมอ ๆ 
3. ท่านรับรู้วา่ตนเองมีอารมณ์โกรธ
และโมโหง่าย 

3.23 
 

3.41 

0.89 
 

1.07 

3.32 
 

3.42 

0.93 
 

1.04 
 

1.149 
 

.123 

.251 
 

.902 

4. ท่านจะรู้สึกอ่อนไหวเม่ือมีส่ิง
ต่าง ๆ มากระทบจิตใจ 

3.49 0.96 3.45 1.08 -.491 .624 

รวม 3.35 0.73 3.40 0.74 .671 .502 
บุคลกิภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์         
1. รับรู้วา่ตนเองมีความสุขมุ เยอืกเยน็ 3.22 0.97 3.36 0.95 1.647 .100* 
2. ท่านมีความอดทนและหนกั
แน่น เม่ือเจออุปสรรคต่์าง  ๆ  

3.45 0.88 3.49 0.89 .542 .588 

3. ท่านรับรู้วา่ ตนเองสามารปรับตวั 
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.56 0.85 3.60 0.84 .548 .584 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
  

 
บุคลกิภาพ 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

4. ท่านรับรู้วา่ตนเองเป็นผูท่ี้คิดดี 
ท าดีเสมอ 

 
3.46 

 
0.86 

 
3.49 

 
0.88 

 
.370 

 
.712 

รวม 3.42 0.70 3.48 0.71 1.009 .314 
 
หมายเหตุ :  *       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .10 
 **     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .05    
 ***   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .01 
 

จากตารางท่ี  4.5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการโตต้อบท่ีมีผลต่อ
บุคลิกภาพดว้ยค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05  เม่ือพจิารณาประเด็นรายดา้น พบวา่   

1) บุคลิกภาพแบบเก็บตัว พบว่า บุคลิกภาพแบบเก็บตัวเม่ือเปรียบเทียบกับ          
การตดัสินใจตอบโต ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 และการตดัสินใจไม่ตอบโตอ้ยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3.09 มีค่า Sig เท่ากบั .287 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า 
นกัเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา  มีการตดัสินใจตอบโต้ และไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพี้นท่ี      
ไซเบอร์ เม่ือเทียบกบับุคลิกภาพแบบเก็บตวัไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่
นกัเรียน  นกัศึกษาท่ีชอบอ่าน และคน้ควา้คนเดียวมากกวา่อ่านร่วมกบัเพื่อน มกัจะมีการตดัสินใจ
ไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

2) บุคลิกภาพแบบแสดงออก พบวา่  บุคลิกภาพแบบแสดงออก เม่ือเปรียบเทียบกบั         
การตดัสินใจตอบโตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  และการตดัสินใจไม่ตอบโต ้อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  3.35  มีค่า Sig เท่ากบั .460  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี.05 แสดงวา่ 
นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา  มีการตดัสินใจตอบโต้ และไม่ตอบโตเ้ม่ือเทียบกบับุคลิกภาพแบบ
แสดงออกไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะ 
เป็นมิตร มีอธัยาศยัดี อารมณ์ดีต่อคนรอบขา้ง ตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
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3) บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์  พบวา่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ 
เม่ือเปรียบเทียบกับการตัดสินใจตอบโต้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 และ            
การตดัสินใจไม่ตอบโต ้อยู่ในระดบัปานกลาง  3.40  มีค่า Sig เท่ากบั .502  ซ่ึงมีค่ามากกว่า           
ค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา มีการตดัสินใจตอบโต ้และ      
ไม่ตอบโตเ้ม่ือเทียบกบับุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ ส่วน
ใหญ่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความรู้สึกอ่อนไหวเม่ือมีส่ิงต่าง ๆ มากระทบจิตใจ จะตดัสินใจตอบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

4) บุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ พบว่า  บุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์      
เม่ือเทียบกบัการตดัสินใจตอบโตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และการตดัสินใจ    
ไม่ตอบโต ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  3.48  มีค่า Sig เท่ากบั .314  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05 แสดงว่านักเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา  มีการตดัสินใจตอบโต ้และไม่ตอบโตเ้ม่ือเทียบกบั
บุคลิกภาพแบบมัน่คงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ ส่วนใหญ่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมี
ความคิดว่าการรับรู้ว่าตนเองสามารถปรับตวัอยูก่บัสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อย่างดี และรับรู้ว่าตนเองเป็นผูท่ี้คิดดี ท าดี เสมอ มีความอดทน และหนกัแน่น เม่ือเจออุปสรรค ์ 
ต่าง ๆ  ซ่ึงอารมณ์เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ มีผล
ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ตอบโต้ อีกในหน่ึงพบว่า 
บุคลิกภาพของนกัเรียนนกัศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา สามารถตกท าให้ตกเป็นเหยื่อจากการถูกรังแก
บนพื้นท่ีไซเบอร์ สอดคลอ้งกบัสาเหตุของการตกเป็นเหยื่อของ (Frisen, Jonsson and Persson, 
2007) 

 
4.2.4 การตอบโต้จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 

 การน าเสนอการตอบโตจ้  าแนกตามการอบรมเล้ียงดูและครอบครัว ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 
ดา้นรูปแบบการอบรมเล้ียงดู และดา้นความรุนแรงของครอบครัว  ซ่ึงจะน าเสนอในลกัษณะเป็น
ระดบัความคิดของนกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น โดยใชค้่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตวัช้ีวดัระดบัความคิดเห็น ตามตารางท่ี 4.6-4.7 
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ตารางที ่ 4.6  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนวดัการอบรมเล้ียงดูและ

ครอบครัว  
 

 
การอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

1. รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 3.51 0.78 3.56 0.72 .750 .453 
2. ความรุนแรงของครอบครัว 2.30 0.95 2.33 1.05 .368 .713 

รวม 2.91 0.62 2.95 0.64 .745 .457 
 

จากตารางท่ี  4.6  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการโตต้อบต่อปัจจยั
ดา้นการอบรมเล้ียงดูและครอบครัว ดว้ยค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัส าคญั  .05 พบว่า  ปัจจยัดา้น     
การอบรมเล้ียงดูและครอบครัวไดแ้ก่ รูปแบบการอบรมเล้ียงดู  ความรุนแรงของครอบครัวในภาพรวม 
มีการตดัสินใจตอบโตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 และการตดัสินใจไม่ตอบโตอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 มีค่า Sig เท่ากบั .457 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษามีการตัดสินใจตอบโต้ และไม่ตอบโต ้           
เม่ือเทียบกับปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดูและครอบครัวโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงจะน าเสนอ                
เป็นรายละเอียดแต่ละดา้นของบุคลิภาพภาพ ดงัตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที ่ 4.7  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนวดัการอบรมเล้ียงดูและ
ครอบครัว โดยแบ่งเป็นรูปแบบการอบรมเล้ียงดู/ความรุนแรงของครอบครัว  

 

การอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

รูปแบบการอบรมเลีย้งดู       
1. ครอบครัวท่านเอาใจใส่และ
แสดงออกใหรู้้ว่า “รัก”ผา่น 

3.62 1.02 3.76 1.00 1.552 .121 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ)  
 

      

 
การอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกอด การ
ลูบหวั หรือการกล่าวดว้ยวาจา 
2. ครอบครัวของท่านเปิดโอกาสให้
ท่านไดอ้ธิบายเหตุ-ผลก่อนท่ี
ครอบครัวของท่านจะดุว่าหรือ
ลงโทษเม่ือท่านกระท าความผิด 

 
 

3.49 

  
 
1.02 

 
 

3.55 

 
 

0.95 

  
 
.674 

 
 

.501 

3. ครอบครัวของท่านรับฟังและ
แนะน าแนวทางแกปั้ญหาให้กบัท่าน
ทุกคร้ังท่ีท่านเผชิญสถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหา   

3.61 
 
 

1.04 3.71 0.92 1.129 .260 

4. ครอบครัวของท่าน มีส่วนในการ
ตดัสินใจของท่านทุกเร่ือง ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการเรียน เร่ืองส่วนตวั เรือง
การเลือกอาชีพ 
5. ครอบครัวของท่าน ดูแลเร่ืองการ
ใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารสมยัใหม่แก่
ท่านอยา่งใกลชิ้ด 
6. ครอบครัวของท่าน สอนให้ท่าน
ปฏิบติัตามค่านิยมท่ีดีงามของ
ครอบครัวและสังคม 

3.50 
 
 
 

3.19 
 
 

3.64 

1.02 
 
 
 

1.04 
 
 

0.93 

3.57 
 
 
 

3.20 
 
 

3.57 

0.99 
 
 
 

0.98 
 
 

0.91 

.799 
 
 
 

.158 
 
 

-.998 

.425 
 
 
 

.875 
 
 

.319 

รวม 3.51 0.78 3.56 0.72 .750 .453 
ความรุนแรงของครอบครัว        
1. ครอบครัวของท่าน ดุหรือต าหนิ
ท่านดว้ยถอ้ยค าหรือพฤติกรรมท่ี
รุนแรงเม่ือท่านกระท าผดิ 

2.82 1.13 2.79 1.13 -.289 .773 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
 

 
การอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

2. ครอบครัวของท่าน แสดงการ
กระท าท่ีรุนแรง เช่น การท าร้าย
ร่างกายบุคคลในครอบครัวใหท้่าน
เห็นเป็นประจ า และสม ่าเสมอ  

2.07   1.20 2.20 1.24 1.197 .232 

3. ครอบครัวของท่าน กระท าความ
รุนแรงต่อท่านดว้ยการท าร้าย
ร่างกายบางคร้ัง   

2.09 1.20 2.12 1.23 .229 .819 

4. ครอบครัวของท่าน ทุกคร้ังท่ีมี
การโตเ้ถียงกนัจะมีการท าร้าย
ร่างกาย และท าลายขา้วของ 

2.02 
 

 

1.17 
 

 

2.08 
 

 

1.24 
 

 

.576 
 

 

.565 
 

 
5. ครอบครัวอของท่านลงโทษ   
ทุกคร้ังท่ีท่านกระท าความผิด 

2.50 
 

1.10 
 

2.48 
 

1.16 
 

-.239 
 

.811 
 

รวม 2.30 0.95 2.33 1.05 .368 .713 
 

จากตารางท่ี  4.7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการโตต้อบท่ีมีผลต่อ
การอบรมเล้ียงดูและครอบครัวดว้ยค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05  เม่ือพจิารณาประเด็นรายดา้น 
พบวา่   

1) รูปแบบการอบรมเล้ียงดู พบว่า รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ตัดสินใจตอบโต้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 และการตัดสินใจไม่ตอบโต้ อยู่ใน      
ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.56 มีค่า Sig เท่ากบั .453 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงวา่ 
นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา มีการตดัสินใจตอบโต ้และไม่ตอบโตเ้ม่ือเทียบกบัรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูโดย
ครอบครัวท่ีเอาใจใส่ และแสดงออกให้รู้ว่า ‚รัก ‛ ผา่นพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกอด การลูบหัว 
หรือการกล่าวด้วยวาจา และครอบครัวได้รับฟัง และแนะน าแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  
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นกัศึกษาทุกคร้ังท่ีเผชิญสถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหา การอบรมเล้ียงดูเหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

2) ความรุนแรงของครอบครัว  พบวา่  ความรุนแรงของครอบครัวเม่ือเปรียบเทียบกบั     
การตดัสินใจตอบโตอ้ยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30  และการตดัสินใจไม่ตอบโต ้อยู่ใน
ระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย  2.33  มีค่า Sig เท่ากบั .460 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงวา่
นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา  มีการตดัสินใจตอบโต้ และตอบโตเ้ม่ือเทียบกบัความรุนแรงของ
ครอบครัวไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ ส่วนใหญ่ครอบครัวของนกัเรียน นกัศึกษา มีการดุหรือ
ต าหนิดว้ยถอ้ยค าหรือพฤติกรรมท่ีรุนแรงเม่ือท่านกระท าผิด ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจในการตอบโต้
จากการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  

 
4.2.5 การตอบโต้จ าแนกตามลกัษณะของเพือ่นและกลุ่มเพือ่นอ้างองิ 

 การน าเสนอการตอบโต้จ  าแนกตามลักษณะของเพื่อน ประกอบด้วย  2 ด้าน คือ              
ดา้นแรงสนบัสนุนจากเพื่อน และดา้นความรุนแรงของเพื่อน ซ่ึงจะน าเสนอในลกัษณะเป็นระดบั
ความคิดของนกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ในภาพรวม และเป็นรายดา้น โดยใชค้่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตวัช้ีวดัระดบัความคิดเห็น และกลุ่มเพื่อนอา้งอิง ประกอบดว้ยระดบั
การศึกษา ประเภทวชิา แผนกวชิา และสถานศึกษา ตามตารางท่ี 4.8-4.10 
 
ตารางที ่ 4.8  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนวดั ลกัษณะของเพื่อน  
 

 
ลกัษณะของกลุ่มเพือ่น 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

1. แรงสนบัสุนนจากเพื่อน 2.94 0.76 2.82 0.80 -1.739 .083 
2. ความรุนแรงของเพื่อน 2.63 0.97 2.45 1.02 -2.130 .034 

รวม 2.78 0.76 2.63 0.82 -2.191 .029 
 
จากตารางท่ี  4.8  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการโตต้อบต่อปัจจยั

ดา้นลกัษณะของกลุ่มเพื่อน ดว้ยค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05 พบวา่ ลกัษณะของกลุ่มเพื่อน
ได้แก่  แรงสนับสุนนจากเพื่อน ความรุนแรงของเพื่อน  โดยการตดัสินใจตอบโต้อยู่ในระดับ     
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ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78  และการตดัสินใจไม่ตอบโต ้อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  2.63 มีค่า Sig เท่ากบั .029  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หมายความว่า       
การตดัสินใจตอบโต้ และไม่ตอบโต ้ของนกัเรียน นกัศึกษาอาชีวศึกษา เม่ือเทียบกบัลกัษณะของ
กลุ่มเพื่อนในภาพรวมมีความแตกต่างกนั  จะน าเสนอเป็นรายละเอียดแต่ละดา้นของบุคลิภาพภาพ 
ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที่  4.9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนวดั ลกัษณะของ          

กลุ่มเพื่อน โดยแบ่งเป็นแรงสนบัสนุนจากเพื่อน/ความรุนแรงของเพื่อน   
 

 
ลกัษณะของกลุ่มเพือ่น 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

แรงสนับสุนนจากเพือ่น       
1. เพื่อนจะแนะน าใหท่้านบอก
ผูป้กครอง หรือบอกครู เม่ือท่าน            
ถูกรังแก  
2. เพื่อนจะแนะน าใหท่้าน            
ตอบโตก้ลบัทนัทีเม่ือท่านถูกรังแก 
3. เพื่อนมีอิทธิพลในการตดัสินใจของ
ท่าน เม่ือท่านพบเจอกบัปัญหาต่าง ๆ  
4. เพื่อนมีพฤติกรรมอยา่งไร ท่าน
มกัท าตามพฤติกรรมเพื่อนเสมอ 
เช่น การสูบบุหร่ี การกระท าความ
รุนแรง ไดแ้ก่ การชกต่อย 

3.02 
 
 

3.11 
 
 

3.00 
 

2.27 

1.12 
 
 

1.03 
 
 

1.00 
 

1.19 

2.95 
 
 

2.86 
 
 

2.86 
 

2.16 

1.06 
 
 

1.05 
 
 

1.04 
 

1.21 

-.755 
 
 

-2.814 
 
 

-1.580 
 

-1.030 

.450 
 
 

.005*** 
 
 

.115 
 

.304 

รวม 2.94 0.76 2.82 0.80 -1.739 .083 
ความรุนแรงของเพือ่น 
1. เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมนินทา 
ด่าทอ ใหร้้ายผูอ่ื้น 

 
2.72 

 
1.11 

 
2.58 

 
1.13 

 
-1.463 

 
.144 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

    

 
ลกัษณะของกลุ่มเพือ่น 

ตอบโต้ ไม่ตอบโต้ T-test 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

2. เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงต่อผูอ่ื้น 

2.50 1.18 2.30 1.15 -1.965 .050** 

3. เพื่อนของทา่นมีพฤติกรรม
กา้วร้าว และท าลายขา้วของ 

2.29 1.20 2.23 1.23 -.520 .603 

4. เพื่อนของท่านตอบโตก้ลบัทุก
คร้ังเม่ือถูกรังแก 

2.94 1.16 2.63 1.11 -3.107 .002*** 

5. เพื่อนของท่านเคยรังแกผูอ่ื้นบน
พื้นท่ีไซเบอร์ 

2.71 1.23 2.50 1.24 -2.029 .043** 
 

รวม 2.63 0.97 2.45 1.02 -2.130 .034** 
 
หมายเหตุ :  *       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .10 
 **     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .05    
 ***   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .01 
 

จากตารางท่ี  4.9  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการโตต้อบท่ีมีผลต่อ
ลกัษณะของกลุ่มเพื่อนดว้ยค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05 เม่ือพจิารณาประเด็นรายดา้น พบวา่   

1)  แรงสนบัสุนนจากเพื่อน พบวา่ แรงสนบัสุนนจากเพื่อนเม่ือเทียบกบั การตดัสินใจ
ตอบโต้อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.94 และการตดัสินใจไม่ตอบโต้ อยู่ในระดับ     
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย  2.82 มีค่า Sig เท่ากบั .083 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงวา่ 
นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา มีการตดัสินใจตอบโต้ และไม่ตอบโต้ตอบโต้เม่ือเทียบกับแรง
สนบัสนุนจากเพื่อนไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ ส่วนใหญ่ลกัษณะของเพื่อน ซ่ึงเม่ืออยูก่บัเพื่อน
จะท าใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีความกลา้แสดงออกไดม้ากกว่าท่ีท่านอยูค่นเดียว จึงท าให้มีตดัสินใจตอบโตจ้าก
การรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ไดง่้ายข้ึน 
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2)  ความรุนแรงของเพื่อน พบว่า ความรุนแรงของเพื่อนเม่ือเทียบกบัการตดัสินใจ  
ตอบโตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.63 และการตดัสินใจไม่ตอบโต ้อยู่ในระดบัปาน
กลาง  มีค่าเฉล่ีย  2.45 มีค่า Sig เท่ากบั .034  ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  แสดงว่า 
นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา  มีการตดัสินใจตอบโต ้และไม่ตอบโตเ้ม่ือเทียบกบัความรุนแรงของ
เพื่อนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาพบว่า นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีเพื่อนตอบโตก้ลบัทุก
คร้ังเม่ือถูกรังแก จึงส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจตอบโตก้ลบัจาการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
 
ตารางที ่ 4.10  ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการตอบโตแ้ละไม่ตอบโตต้ามลกัษณะ

กลุ่มเพื่อนอา้งอิง 
 

กลุ่มเพือ่นอ้างองิ ตอบโต้ 
ไม่ตอบ
โต้ 

Chi-Square 
(Sig) 

 1. ระดบัการศึกษา   
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   ปริญาตรี (ทล.บ.) 
2. ประเภทวชิา  
  พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
คหกรรม 
อุสาหกรรม 
ศิลปกรรม 
อุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. คณะวชิา/แผนกวชิา      
การตลาด 
การบญัชี 
การท่องเท่ียว/การโรงแรม 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ช่างไฟฟ้า 

   ช่างยนต ์

 
72.2 
26.4 
1.4 

 
57.0 
12.3 
21.5 
4.6 
3.2 
1.4 

 
10.9 
11.6 
3.2 

34.9 
12.7 
2.5 

 
61.5 
37.7 
0.8 

 
59.6 
5.8 

28.5 
3.8 
1.5 
0.8 

 
9.2 

21.2 
1.5 

29.6 
11.5 
9.2 

 
8.230 

(.016)** 
 
 

11.351 
(.045)** 

 
 
 
 
 

28.320 
(.001)*** 

 
 



82 
   
ตารางที่  4.10  (ต่อ) 
 

   

กลุ่มเพือ่นอ้างองิ ตอบโต้ 
ไม่ตอบ
โต้ 

Chi-Square 
(Sig) 

   การถ่ายภาพ 
   เทคโนสารสนเทศ 
   อาหารและโภชนา 
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7. สถาบนัการศึกษา 
   วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน 
วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 

4.6 
0.4 

12.3 
7.0 

 
13.7 
5.3 

3.8 
0.4 
5.8 
7.7 

 
20.0 
5.8 

  
 
 
 
 
 35.666 

(.000)*** 

   วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี 17.6 19.6  
   วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 8.1 21.5 
   วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ 13.8 11.5 
   วทิยลยัอาชีวศึกษาธนบุรี 16.5 11.2 
   วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 20.4 10.4 
 
หมายเหตุ :  *       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .10 
 **     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .05    
 ***   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .01 

 
จากตารางท่ี  4.10  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์  ระหว่างการตอบโตแ้ละไม่ตอบโตข้อง

ปัจจยัลกัษณะกลุ่มเพื่อนอา้งอิง  พบวา่  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตอบโตจ้าการถูกรังแกบน
พื้นท่ีไซเบอร์ กล่าวคือ   

พฤติกรรมการตอบโต้จาการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  มีความสัมพันธ์ กับ ระดับ
การศึกษา  มีค่า Sig เท่ากบั .016 โดยระดบัการศึกษา ปวช. มีพฤติกรรมการตอบโตม้ากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 72.2  เม่ือเปรียบเทียบกบั ร้อยละ 61.5  ของระดบัปวช. ท่ีมีพฤติกรรมไม่ตอบโต ้ 
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พฤติกรรมการตอบโตจ้าการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  มีความสัมพนัธ์ กบั ประเภทวิชา   
มีค่า Sig เท่ากบั  .45 โดยประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมไม่ตอบโตม้ากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 59.6  และมีพฤตกิกรรมตอบโต ้ ร้อยละ 57.0   

พฤติกรรมการตอบโตจ้าการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  มีความสัมพนัธ์ กบั คณะวิชา/
แผนกวชิา มีค่า sig เท่ากบั  .001 โดยคณะวชิา/แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีพฤติกรรมการตอบโต้
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.9 เม่ือเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 29.6 ของคณะวิชา/แผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีมีพฤติกรรมไม่ตอบโต ้ 

พฤติกรรมการตอบโตจ้าการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  มีความสัมพนัธ์ กบั สถานศึกษา     
มีค่า Sig เท่ากบั .000 โดยวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง มีพฤติกรรมไม่ตอบโต ้มากท่ีสุดคิดเป็น        
ร้อยละ 21.5 เม่ือเปรียบเทียบกบั ร้อยละ 20.4 ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ ท่ีมีพฤติกรรม   
การตอบโต ้ 

 

4.2.6 ระดับความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพวิเตอร์ 
 การน าเสนอการตอบโตจ้  าแนกตามระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ มีจ  านวน 10 
ขอ้ ซ่ึงพิจารณาจากระดบัคะแนนความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์คิดเป็นค่าร้อยละ ของกลุ่ม
ตอบโต ้และไม่ตอบโต ้ตามตาราง 4.11 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 4.11  ระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 
 

คะแนน 
ตอบโต้ (ทราบ) 

ร้อยละ 
ไม่ตอบโต้ (ทราบ) 

ร้อยละ 
รวม 

คะแนน 0 22.20 21.50 21.87 
คะแนน 1 4.90 3.80 4.35 
คะแนน 2 7.40 4.20 5.81 
คะแนน 3 2.80 5.80 4.30 

36.34 ระดับต ่า   
คะแนน 4 
คะแนน 5 

7.00 
12.30 

8.80 
10.80 

7.91 
11.56 

คะแนน 6 
ระดับปานกลาง 

8.80 9.20 9.01 

28.48 
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ตารางที ่ 4.11  (ต่อ) 
 

 

คะแนน 
ตอบโต้ (ทราบ) 

ร้อยละ 
ไม่ตอบโต้ (ทราบ) 

ร้อยละ 
รวม 

คะแนน 7 8.10 8.10 8.11 
คะแนน 8 4.60 4.60 4.60 
คะแนน 9 3.50 2.30 2.90 
คะแนน 10 18.30 20.80 19.57 
ระดับสูง   35.19 

 
 จากตารางท่ี  4.11  แสดงระดบัคะแนนความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ โดยการแบ่งระดบัความรู้จากคะแนน 3 กลุ่ม
ไดแ้ก่ ต ่า (0-3) ปลานกลาง (4-6) สูง (7-10) พบว่า นกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่     
มีความรู้เก่ียวกบักฏหมายคอมพิวเตอร์อยู่ในระดบัต ่า เฉล่ียร้อยละ 36.34 รองลงมามีความรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เฉล่ียร้อยละ 35.19 และระดบัต ่า เฉล่ียร้อยละ 28.48  
 ระดับความรู้เก่ียวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะน าเสนอในลักษณะเป็นค่าร้อยละ           
ในการวดัความรู้ของกลุ่มโตต้อบ และกลุ่มไม่โตต้อบในภาพรวม ตามตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่ 4.12  การตอบโตจ้  าแนกตามระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์  
 

 
ความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพวิเตอร์ 

ตอบโต้  ไม่ตอบโต้  T-test  
ทราบ ทราบ t Sig. 
ร้อยละ ร้อยละ   

1. การตดัต่อภาพผูอ่ื้น มีโทษจ าคุก 3ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท 46.50 48.80 .551 .582 
2. การท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจ าคุกไม่เกินก่ีปี 5 ปี ปรับ
ไม่เกิน 100,00 บาท  

49.60 48.10 -.366 .715 

3. การเขา้ถึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ โทษจ าคุกไม่เกิน 
1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
 

47.20 53.10 1.373 .170 
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ)  
  

    

 
ความรู้เกีย่วกบักฎหมายคอมพวิเตอร์ 

ตอบโต้  ไม่ตอบโต้  T-test  
ทราบ ทราบ t Sig. 
ร้อยละ ร้อยละ   

4. การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
ของคนอ่ืนโดยปกติสุข (Spam Mail) ปรับไม่เกิน 200,000 บาท  

42.30 42.30 .013 .990 

5. การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท าความผดิอ่ืน (การเผยแพร่
เน้ือหาอนัไม่เหมาะสม)  โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
100,000 บาท  

50.70 51.20 .105 .917 

6. การปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เป็นการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัของ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

56.70 57.70 .236 .814 

7. การตกแต่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็นภาพของบุคคล จ าคุกไม่
เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท  

44.70 42.30 -.566 .572 

8. การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ จ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
9. ความผดิฐานหม่ินประมาทอยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา 

40.80 42.70 .436 .663 
 

54.60 
 

60.40 
 

1.368 
 

.172 
10. ประมวลกฎหมายอาญาการกระท าโดยการโฆษณา
ดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือ
ตวัอกัษรท่ีท าใหป้รากฏไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ  โทษจ าคุกไม่
เกิน 2  ปี และปรับไม่เกิน 100,000บาท 

45.80 49.60 .895 .371 

รวม 47.89 49.62 .555 .579 
 
หมายเหตุ :  *       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .10 
 **     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .05    
 ***   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .01 
 

จากตารางท่ี  4.12  แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้าก
การถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ พบว่า  ส่วนใหญ่นักเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษามีการตดัสินใจตอบโต ้
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จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 52.11  เน่ืองจากไม่ทราบกฎหมาย
คอมพิวเตอร์  และนกัเรียน นกัศึกษาอาชีวศึกษาท่ีทราบความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิเตอร์ คิดเป็นร้อย
ละ 49.62 จะตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพิ้นท่ีไซเบอร์  เม่ือพิจารณาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
ของนกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษามกัทราบความรู้เก่ียวกบักฎหมาย เร่ืองความผิดฐานหม่ินประมาทอยู่
ภายใตป้ระมวลกฎหมายอาญามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.40  จึงส่งผลในการตดัสินใจไม่ตอบ  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ทราบกฎหมายขอ้น้ีแต่ตดัสินใจตอบโต ้คิดเป็นร้อยละ 54.60  เม่ือน ามาเปรียบเทียบ
พบวา่การตดัสินใจตอบโต ้และไม่ตอบโต ้เม่ือทราบความรู้เก่ียวกบัความผิดฐานหม่ินประมาทอยูภ่ายใต้
ประมวลกฎหมายอาญาต่างกนั ร้อยละ 5.8 และนกัเรียน นกัศึกษาท่ีทราบความรู้เก่ียวกบักฎหมายเร่ือง 
การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท  มีตดัสินใจไม่ตอบโต ้คิด
เป็นร้อยละ 53.10  และตดัสินใจตอบโต ้ ร้อยละ 47.20  ซ่ึงความแตกต่างของการตดัสินตอบโต ้และ   
ไม่ตอบโตมี้ความแตกต่างกนัอยูร่ะหวา่ง  ร้อยละ 5.9    
 สรุปผล นกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ท่ีมีการตดัสินใจโตต้อบ และไม่โตต้อบ มีจ านวน 
544 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.11 ไม่ทราบในความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ จึงส่งผลให้
ตดัสินใจตอบโต ้และส่วนอีกร้อยละ 49.62 ทราบถึงความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ จึงตดัสินใจ     
ไม่ตอบโต ้ และเม่ือเปรียบเทียบความรู้ท่ีทั้ง 2 กลุ่มทราบ และไม่ทราบความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีจะส่งผล
ต่อการตดัสินใจตอบโต้และไม่ตอบโต้ ข้อท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุดคือ ความผิดฐานหม่ินประมาท          
อยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา และการเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 
20,000 บาท   

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการตดัสินใจโตต้อบ และไม่โตต้อบ ท่ีมีผลต่อความรู้
เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ พบว่า  นักเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ท่ีมีการตดัสินใจตอบโต้
และไม่โตต้อบจากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05  เม่ือพิจารณาพบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียน นักศึกษาท่ีไม่ทราบ
ความรู้กฎหมายจึงตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้หรือไม่ตอบโต้ 
 
 การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ(Logistic Regression 
Analysis) โดยใชว้ธีิวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

1) ตวัแปรตาม (Y)    คือ  ในการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์มีการตอบโตห้รือไม่ 
ก าหนดให ้1 = ตอบโต ้ และ 0 = ไม่ตอบโต ้
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2) ตวัแปร (X) เป็นขอ้มูลในระดบัการวดัแบบกลุ่ม (Norminal Scale) และตวัแปร (S) 
เป็นตวัแปรอยูใ่นสเกลแบบช่วง (Interval Scale) หรือแบบอตัรส่วน (Ratio Scale)  

X1 คือ   เพศ 
X2 คือ   การอยูอ่าศยั   
X3 คือ    ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  
X4 คือ   ระดบัการศึกษา   
X5 คือ   สถานท่ีศึกษา  
S1 คือ   บุคลิกภาพ 
S2 คือ   การอบรมเล้ียงดูและความรุนแรงทางครอบครัว 
S3 คือ   การสนบัสนุนและความรุนแรงของเพื่อน 
S4 คือ   ความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์   

3) ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกัน ในการท าการทดสอบเพื่อ      
ดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยพิจารณาจากค่า Sig. หาก Sig. > .05 แสดงวา่ตวัแปร
อิสระนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนั สามารถน ามาวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ได้ ซ่ึงตวัแปรอิสระ
ประกอบดว้ย ลกัษณะส่วนบุคคล บุคลิกภาพ การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว ลกัษณะของเพื่อนและ
กลุ่มเพื่อนอา้งอิง  และความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 

4) ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม คือ โตต้อบ กบั ไม่โตต้อบ  
5) ใชข้นาดตวัอยา่ง n เท่ากบั 544 ตวัอยา่ง  

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาอิทธิพลของ  2  กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในตอบโตห้รือไม่ตอบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  โดยมีการแบ่งตวัแบบเป็น 2 แบบ คือ ตวัแบบท่ี 1 เป็นกลุ่มปัจจยั
ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการ     
ถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ และตวัแบบท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิงเป็น
กลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ พบวา่ ตวัแบบท่ี 2 
คือ เป็นกลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของ     
วยัรุ่นในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครได้แก่               
ระดบัการศึกษา ประเภทสถานศึกษา และลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิง ดงัมีรายละเอียด
ดงัตาราง 4.13  
 
 



88 
   
ตารางที ่ 4.13  แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี 

ไซเบอร์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Binary Logistic) 

 

ตัวแปร 
ตัวแบบที ่1  ตัวแบบที ่2 

B S.E. Exp(B) B S.E. Exp(B) 

ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว 
1.  เพศ 

ชาย -.330 .179 .719 
 

-240 
 

.199 
 

.787 
หญิง (กลุ่มอา้งอิง)      1.000 

2.  การอยู่อาศัย       
อยูก่บับิดา-มารดา 
ไม่อยูก่บับิดา-มารดา(กลุ่มอา้งอิง) 

3.  ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย 
บา้นเด่ียว 
บา้นเช่า(กลุ่มอา้งอิง) 

4.  บุคลกิภาพ 
แบบเก็บตวั 
แบบแสดงออก 
แบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ 
แบบมัน่คงทางอารมณ์ 

5.  การอบรมเลีย้งดูและครอบครัว 
รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 
ความรุนแรงของครอบครัว 

6.  ความรู้เกีย่วกบักฎหมาย
คอมพวิตอร์ 
 
 
 
 

.423 
 
 

.139 
 
 

.107 

.271 
-.215 
-.032 

 
-.072 
-.033 
-.120 

.260 
 
 

.180 
 
 

.131 

.188 

.155 

.153 
 

.123 

.099 

.243 

1.526 
 
 

1.149 
 
 

1.113 
1.311 
.807 
.969 

 
.930 
.968 
.887 

.426 
 
 

.109 
 
 

.089 

.229 
-.209 
.055 

 
-.019 
-.085 
-.102 

.264 
 
 

.184 
 
 

.137 

.195 

.158 

.158 
 

.129 

.116 

.248 

1.532 
1.000 

 
1.115 
1.000 

 
1.093 
1.257 
.812 

1.056 
 

.981 

.919 

.903 
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ตารางที ่ 4.13  (ต่อ) 

 
    

 
 
 

 
 

ตัวแปร 
ตัวแบบที ่1  ตัวแบบที ่2 

B S.E. Exp(B) B S.E. Exp(B) 

ปัจจัยด้านลกัษณะของเพือ่นและกลุ่มเพือ่นอ้างองิ 
1.  ระดับการศึกษา 

ปวช. 
สูงกวา่ปวช. (กลุ่มอา้งอิง) 

2.  ประเภทสถานศึกษา 
เทคนิค 
อาชีวะ 
พณิชยการ (กลุ่มอา้งอิง) 

3.  ลกัษณะของเพือ่น 
แรงสนบัสนุนจากเพื่อน 
ความรุนแรงของเพื่อน 

ค่าคงท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.649 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.831 

 
.308** 

 
 

-.235 
.441* 

 
 

-.225 
.228** 
-.605 

 
.214 

 
 

.229 

.240 
 
 

.151 

.126 

.686 

 
1.361 
1.000 

 
.791 

1.555 
1.000 

 
.798 

1.255 
.546 

-2LL 
Model 2 (df) 
Cox & Snell R Square 
Nagelkerke R Square 

 743.264 
9.990(10) 

.018 

.024 

  725.755 
27.49**(15) 

.049 

.066 

 

 
หมายเหตุ :  *       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .10 
 **     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .05    
 ***   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี   .01 
 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี  4.13  แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัการศึกษาอิทธิพลของ 2 กลุ่ม
ปัจจยัดงักล่าวปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ พบวา่ปัจจยั
ดา้นลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในตอบโตจ้ากการถูกรังแก
มากกวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัวขา้งตน้น้ีดูไดจ้ากค่า Model Chi-square ( 2 ) 
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ของตวัแบบท่ี 2 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความต่างของค่าสถิติท่ีวดั model fitting คือ    
ค่า -2LL = 743.264 (ตวัแบบท่ี 1) = 725.755 (ตวัแบบท่ี 2)  = 17.509, df 5 มีค่า p-value < .01     
แสดงวา่ตวัแบบทั้งสองมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงหมายความวา่ตวัแบบท่ี 2 เหมาะสมกว่า
ตวัแบบท่ี 1  
 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบโต ้และไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบน
พื้นท่ีไซเบอร์ ประกอบดว้ย 2 กลุ่มปัจจยั ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว  และปัจจยั
ดา้นลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิง สามารถสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 
  

4.3.1 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ตอบโตแ้ละไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี  

4.3.1.1 เพศ พบวา่ ถา้นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษาเพศชาย มีโอกาสท่ีจะตดัสินใจ
ตอบโตจ้ากการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ลดลง 24%  และเพศชายจะตดัสินใจไม่ตอบโตม้ากกวา่การ
ตอบโตเ้ป็น 0.787 เท่า 

4.3.1.2 การอยู่อาศยั พบว่า  ถ้านักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาท่ีอาศยัอยู่กบับิดา-
มารดา จะมีโอกาสตดัสินใจตอบโตเ้พิ่มข้ึน 43% และจะมีการตดัสินใจตอบโตม้ากกวา่ไม่ตอบโต้
เป็น1.532 เท่า  

4.3.1.3 ลกัษณะการอยูอ่าศยั   พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษามีลกัษณะท่ีอยู่
อาศยัหมู่บา้น หรือ บา้นเด่ียว มีโอกาสในการตดัสินใจตอบโตเ้พิ่มข้ึน 11% และมีการตดัสินใจ  
ตอบโตม้ากกวา่ไม่ตอบโต ้1.115 เท่า 

4.3.1.4 บุคลิกภาพ พบว่า นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
แสดงออกมีการตอบโตม้ากกว่าแบบเก็บตวั แบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ และแบบมัน่คงทางอารมณ์ 
ซ่ึงจะมีโอกาสในการตดัสินใจตอบโต้จะเพิ่มข้ึน 23% และนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบแสดงออกจะมีการตดัสินใจตอบโตม้ากกวา่ไม่ตอบโตเ้ป็น 1.257 เท่า 

4.3.1.5 การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษาไดรั้บ
รูปแบบการอบรมเล้ียงดู เพิ่มข้ึน 1 คน จะมีโอกาสในการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี
ไซเบอร์ลดลง 2% เป็น ซ่ึงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา        
ไม่ตอบโตม้ากกวา่การตอบโตเ้ป็น .981 เท่า 

4.3.1.6 ความรู้ เ ก่ียวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ พบว่า  ถ้านักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษาทราบความรู้เก่ียวกบักฎหมาย โอกาสท่ีจะตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี    
ไซเบอร์จะลดลง 10% เป็น .903 เท่า 
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4.3.2 ปัจจัยด้านลักษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิง  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ        
การตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

4.3.2.1 ระดบัการศึกษา พบวา่ นกัเรียน ระดบัปวช. มีโอกาสในการตดัสินใจตอบ
โตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์เพิ่มข้ึน 31%  ซ่ึงนกัเรียน ระดบัปวช. จะมีการตดัสินใจตอบโต้
มากกวา่ไม่ตอบโตเ้ป็น 1.361 อยา่งมีนยัส าคญั 

4.3.2.2 ประเภทสถานศึกษา พบว่า นักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภท
อาชีวศึกษา มีการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์มากกวา่ สถานศึกษาประเภทเทคนิคหรือ
พณิชยการ 44% ซ่ึงนักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนอยู่ในอาชีวศึกษามีการตดัสินใจตอบโตม้ากกว่า       
ไม่ตอบโต ้เป็น 1.555 เท่า อยา่งมีนยัส าคญั  

4.3.2.3 ลกัษณะของเพื่อน พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษาลกัษณะของเพื่อน
ท่ีมีความรุนแรงจะส่งผลให้มีการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกมากวา่เพื่อนท่ีให้แรงสนบัสนุน 
23% ซ่ึงนกัเรียน นกัศึกษาท่ีเพื่อนมีความรุนแรงจะมีการตดัสอนใจตอบโตม้ากกวา่ไม่ตอบโตเ้ป็น 
1.255 เท่า  
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของวยัรุ่นใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิเคราะห์
เชิงส ารวจ (Survey Research) สามารถสรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร    
โดยผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอบโตจ้าก        
การถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของว ัย รุ่นในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัจ  าแนกไดด้งัน้ี 

 
5.1.1 ประสบการณ์ในการถูกรังแกบนพืน้ทีไ่ซเบอร์คร้ังล่าสุด 

 นกัเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาจ านวน 544 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาศยัอยู่กบับิดา 
มารดา ลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นหมู่บ้าน/บ้านเด่ียว ศึกษาอยู่ในระดับชั้ นปวช. ประเภทวิชา            
พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ในรูปแบบการนินทาลอ้เลียน ดว้ยวิธีการส่ง
ขอ้ความ โดยผา่นช่องทาง Facebook   
 

5.1.2 เปรียบเทยีบเอกลกัษณ์ระหว่างกลุ่มทีต่อบโต้และไม่ตอบโต้ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
5.1.2.1  พฤติกรรมการตอบโตใ้นภาพรวม 
นกัเรียน นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา  มีพฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี

ไซเบอร์ จ านวน 284 คน พบว่า จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุดนักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษาได้ท าการตอบโต้กลับเป็นจ านวน 1 คร้ัง เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมักจะใช้อินเทอร์เน็ตใน          
การตอบโตก้ลบั ส่วนใหญ่จะตอบกลบัโดยใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบา้นโดยมากจะตอบกลบัในช่วงเวลา   
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ส่ีโมงเย็นถึงสองทุ่ม ซ่ึงการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างใช้เพื่อเล่น  Facebook มากท่ีสุด     
ส่วนสาเหตุหลกัท่ีตอบโตเ้พราะสาเหตุมาจากการถูกรังแกก่อน ในการตอบโตก้ลบันั้นส่วนมาก
นกัเรียน นกัศึกษาอาชีวศึกษา จะพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต ้รูปแบบท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดถู้ก
รังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์จะมีลกัษณะเป็นการนินทาลอ้เลียนเป็นส่วนมาก โดยส่วนใหญ่จะตอบกลบั
ดว้ยวธีิการส่งขอ้ความ และใชช่้องทางในการตอบกลบัโดยผา่นการเล่น Facebook 

5.2.1.2 การตอบโตจ้  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 สรุปผลการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการตอบโต ้และไม่ตอบโตข้องปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  ด้านเพศ การอยู่อาศัย และแหล่งท่ีอยู่อาศัย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร  

5.2.1.3 การตอบโตจ้  าแนกตามการอบรมเล้ียงดูและครอบครัว สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1)  รูปแบบการอบรมเล้ียงดู ของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดู

โดยครอบครัวท่ีเอาใจใส่ และแสดงออกใหรู้้วา่ ‚รัก‛ ผา่นพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกอด การลูบหวั 
หรือการกล่าวด้วยวาจา และครอบครัวได้รับฟัง และแนะน าแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  
นกัศึกษาทุกคร้ังท่ีเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา การอบรมเล้ียงดูเหล่าน้ี  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

2)  ความรุนแรงของครอบครัว  ของนกัเรียน นกัศึกษา มีการดุหรือต าหนิดว้ย
ถ้อยค าหรือพฤติกรรมท่ีรุนแรงเม่ือท่านกระท าผิด ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจในการตอบโตจ้าก        
การรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  

5.2.1.4 การตอบโตจ้ าแนกตามลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิง สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

1)  ลกัษณะของเพื่อน ประกอบดว้ย 
(1)  แรงสนับสุนนจากเพื่อนของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษามี

ลกัษณะเม่ืออยูก่บัเพื่อนจะท าใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีความกลา้แสดงออกไดม้ากกว่าท่ีท่านอยูค่นเดียว จึงท าให้
มีตดัสินใจตอบโตจ้ากการรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ไดง่้ายข้ึน 

(2)  ความรุนแรงของเพื่อนของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีเพื่อนตอบโตก้ลบั
ทุกคร้ังเม่ือถูกรังแก จึงส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจตอบโตก้ลบัจาการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

2)  ลกัษณะกลุ่มเพื่อนอา้งอิง  ดา้นระดบัการศึกษา และประเภทสถานศึกษา 
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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5.2.1.5 การตอบโตจ้  าแนกตามระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ 
นกัเรียน  นกัศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา ท่ีมีการตดัสินใจโตต้อบ และไม่โตต้อบ ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 52.11  ไม่ทราบในความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ จึงส่งผลให้ตดัสินใจตอบโต ้ส่วนอีก     
ร้อยละ 50.30  ไม่ทราบถึงความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ จึงตดัสินใจไม่ตอบโต ้ และเม่ือพิจารณาถึง
ความรู้ท่ีทั้ง 2 กลุ่มไดรั้บทราบมากท่ีสุดคือ ความผิดฐานหม่ินประมาทอยู่ภายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา  
จึงส่งผลใหไ้ม่เกิดการตอบโต ้ และไม่ทราบมากท่ีสุดคือ  การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ จ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท  จึงท าให้เกิดการตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี    
ไซเบอร์ 

 
5.2.2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
ผลการวเิคราะห์ การศึกษาอิทธิพลของ 2 กลุ่มปัจจยัดงักล่าวปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน

ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิงมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในตอบโต้จากการถูกรังแกมากกว่าปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคลและ
ครอบครัว  
 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบโต ้และไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบน
พื้นท่ีไซเบอร์ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว  และปัจจยัดา้นลกัษณะ
ของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิง สามารถสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัว ไดแ้ก่ เพศ การอยู่อาศยั ลกัษณะการอยู่อาศยั 
บุคลิกภาพการอบรมเล้ียงดูและครอบครัว และความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
 ปัจจยัด้านลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นสังกดัอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
เพื่อนอา้งอิง ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และประเภทสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน ระดบั
ปวช. อยู่ในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ท่ีมีการตดัสินใจการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ี 
ไซเบอร์มากท่ีสุด และลกัษณะของเพื่อนท่ีมีความรุนแรงในการตอบโตก้ลบัทุกคร้ังเม่ือถูกรังแก
ส่งผลใหน้กัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา ตดัสินใจตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
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5.2 การอภิปรายผลการวจิัย 
 
 การวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโตก้ารรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ของวยัรุ่น
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
เลือกประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลดงัน้ี  
 ปัจจยัท่ี 1 ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัวโดยมีตวัแปรยอ่ยดงัน้ี 

1)  ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล นกัเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่เพศชายมากกวา่เพศ
หญิง แต่เม่ือพิจารณาพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มในการตอบโตจ้ากการถูกรังแกมากกว่าเพศชาย 
(ตารางท่ี 4.3) เน่ืองจากเพศหญิงมีการใชเ้ฟสบุคมากกวา่เพศชาย ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของภาณุวฒัน์ กองราช (2554)  เร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษา FaceBook 

2)  ดา้นบุคลิกภาพ ซ่ึงบุคลิกภาพแบบมัน่คงทางอารมณ์ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดวา่การรับรู้วา่ตนเองสามารถปรับตวัอยูก่บัสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อย่างดี และรับรู้ว่าตนเองเป็นผูท่ี้คิดดี ท าดี เสมอ มีความอดทน และหนกัแน่น เม่ือเจออุปสรรค ์ 
ต่าง ๆ  ซ่ึงอารมณ์เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ มีผล
ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ตอบโต้ อีกในหน่ึงพบว่า 
บุคลิกภาพของวยัรุ่นสังกัดอาชีวศึกษาสามารถตกท าให้ตกเป็นเหยื่อจากการถูกรังแกบนพื้นท่ี      
ไซเบอร์ สอดคลอ้งกบัสาเหตุของการตกเป็นเหยือ่ของ (Frisen, Jonsson and Persson, 2007) 

3)  ดา้นรูปแบบการอบรมเล้ียงดูและครอบครัว  เก่ียวกบัการท่ีครอบครัวเอาใจ
ใส่และแสดงออกให้รู้ว่า ‚รัก ‛ ผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกอด การลูบหัว หรือการกล่าวดว้ย
วาจา และครอบครัวไดรั้บฟัง และแนะน าแนวทางแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษาทุกคร้ังท่ีเผชิญ
สถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหา การอบรมเล้ียงดูเหล่าน้ี  พบวา่  หากครอบครัวมีความเอาใจใส่เล้ียงดูให้
ความรักและใหค้วามอบอุ่น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

4)  ด้านความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบในความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์  จึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ โดยเฉพาะไม่ทราบเก่ียวกบัความผิดฐานหม่ินประมาท 
อยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา และการเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี   
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท เหล่าน้ี  ซ่ึงกฏหมายเหล่าน้ีมีความส าคญัมากต่อการใช้อินเทอร์เน็ต      
หากไม่ทราบความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์อาจส่งผลใหน้กัเรียนนกัศึกษา อาชีวศึกษากระท า
ความผดิและถูกลงโทษทางกฎหมาย 
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 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอา้งอิงโดยมีตวัแปรยอ่ยดงัน้ี 

1)  ดา้นลกัษณะของเพื่อน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโต ้   
จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นสังกดัอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ  
ความรุนแรงในการตอบโตก้ลบัทุกคร้ังเม่ือถูกรังแกของเพื่อนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  

2)  ดา้นกลุ่มเพื่อนอา้งอิง  เป็นปัจจยัท่ีท าให้เห็นวา่วยัรุ่นสังกดัอาชีวศึกษามี
พฤติกรรมการตอบโต้จาการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และประเภท
สถานศึกษา  ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปวช. เน่ืองจากนักเรียน ระดบัปวช. อยู่ในช่วงวยัรุ่นท่ีใช้
เทคโนโลยีด้วยตนเอง โดยปราศจากการควบคุมจากผูป้กครอง ปองกมล สุรัตน์ (2553) ซ่ึงท าให้
วยัรุ่นท่ีเป็นผูถู้กรังแก และตอบโตก้ลบัจากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ไดม้ากท่ีสุด  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของ
วยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
สาเหตุท่ีตอบกลบัเพราะถูกรังแกก่อน  ดว้ยการตอบกลบัผ่านช่องทาง  Facebook  และพบว่าปัจจยัดา้น
ลกัษณะของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิงได้แก่ ด้านระดับการศึกษา ประเภทสถานการศึกษา และ
ลกัษณะกลุ่มเพื่อน โดยระดบัการศึกษาปวช. ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีลกัษณะกลุ่มเพื่อนท่ี
ใช้ความรุนแรงในการตอบโตก้ลบัทุกคร้ัง เม่ือถูกรังแกของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ จากผลการศึกษาผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

5.3.1 สถาบันครอบครัว 
ควรให้ความรู้แก่ผูป้กครองเพื่อให้เขา้ใจถึงขอ้ดีขอ้เสืยของการใช้ส่ือออนไลน์ของกลุ่ม

วยัรุ่นในปัจจุบนัใหม้ากข้ึน และใหมี้ความรู้เก่ียวกบัปัญหาการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์มากข้ึน เพื่อให้
กลุ่มวยัรุ่นหรือเยาวชนไดมี้ทางเลือกในการเขา้มาปรึกษาหารือช่วยกนัหาทางแกไ้ข หากตอ้งเจอกบั
การกระท าของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์ 

 
5.3.2 สถาบันการศึกษา 

5.3.2.1  สถานการศึกษาควรเขา้มาส่งเสริม และมีบทบาทส าคญัในการจดัการให้เกิด
องคค์วามรู้ Cyber Bullying และความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือ
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สร้างส่ือให้นักเรียน นักศึกษาเห็นว่าการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์เป็นปัญหาของสังคมท่ี            
ควรช่วยกนัป้องกนัอีกทั้งยงัควรมีศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาและรับแจง้เหตุ เม่ือนกัเรียน 
นกัศึกษาเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ บนพื้นท่ีไซเบอร์ เพื่อป้องกนัการปรึกษาเพื่อน และการให้ทางออกท่ี
ผดิ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง 

5.3.2.2  กระทรวงศึกษาธิการควรสอดแทรกเน้ือหน้าเก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรมใน    
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  ตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลยั  เพื่อสร้างเกราะป้องการให้กบัตนเอง
ในการยบัย ัง่ การกระท าความความผดิอนัเกิดจากอารมณ์ หรือการเกิดการย ัว่ยจุากเพื่อน  
 

5.3.3 กลุ่มเพือ่น 
ปัจจุบนัเพื่อนมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมากท่ีสุด ส่งผลให้เกิดการกลา้คิด กลา้กระท าในส่ิงต่าง ๆ 

โดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น ผูป้กครองควรเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ค  าปรึกษา 
และดูแลเร่ืองการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้กิดประโยชน์ในสังคมออนไลน์  
 

5.3.4 หน่วยงานอืน่ ๆ  
กลุ่มวัย รุ่นมีการตอบโต้กลับจากการถูกรังแกบนพื้น ท่ีไซเบอร์  แสดงให้เ ห็นถึง                

การถูกรังแกมากข้ึน  ซ่ึงจะเป็นปัญหาสังคมเกิดข้ึนมากมายเก่ียวกบัอนัตรายจากภยัไซเบอร์ เช่น 
การดูถูก การล้อเลียน การข่มขู่ท  าร้าย รวมถึงคลิปวีดีโอท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ ดงันั้นหน่วยงาน 
องคก์รของทุกภาคส่วนควรตระหนกั และใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหา เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะ
เป็นอนัตรายต่อชีวติของกลุ่มวยัรุ่น 

 
5.3.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

5.3.5.1 จากการศึกษาเฉพาะสังกดัอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบเก่ียวกบัพฤติกรรมการตอบโตจ้าการถูกรับแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ในสังคมชนบทดว้ย เพื่อดูถึง
ความแตกต่างของพฤติกรรมการถูกรังแกวา่แต่ละพื้นท่ีแตกต่างกนัทั้งในแง่ของพฤติกรรมและการรับรู้   

5.3.5.2 ควรศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มมากข้ึนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ี
หลากหลายของกลุ่มวยัรุ่นในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แบบสอบถาม                   

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากถูกรังแกบนพืน้ทีไ่ซเบอร์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง  
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเข้าใจค าศัพท์ในการตอบแบบสอบเก่ียวกับการปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ดงัน้ี  
1. การถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์    หมายถึง  การถูกคุกคาม โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ

กลุ่มบุคคลจากการกระท าในรูปแบบการนินทา ลอ้เลียน ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ 
ก่อกวนการลบบล็อก การท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การแอบอา้ง
ให้ร้าย และการสร้างข่าวลือหรือท าให้เกิดกระแสการต่อตา้นโดยใช้ขอ้ความภาพ เสียง หรือคลิป
วีดีโอ ของผูถู้กรังแกน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ E-mail, Facebook, Line, 
YouTube, และ Instagramซ่ึงส่งผลกระทบท าใหเ้กิดความไม่สบายใจซึมเศร้าอบัอาย กงัวลหงุดหงิด 
อารมณ์ข้ึนลงขบัข้องใจ  โกรธแค้น  แก้แค้น  ท าลายขา้วของ ท าร้ายร่างกาย แม้กระทั้งการคิด       
จะฆ่าตวัตาย 

2. พฤติกรรมการตอบโต้  หมายถึง  การโตก้ลบัจากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ซ่ึงมี    
ผลมาจากการถูกรังแกก่อน การขบัขอ้งหมองใจ การถูกทา้ทายย ัว่ยุ การถูกกดข่ีข่มเหง และการ    
ถูกท าให้อบัอาย อาจมีลักษณะการตอบโต้แบบการไตร่ตรองก่อน หรือการตอบโต้กลับทนัที      
โดยรูปแบบการตอบโตน้ั้นจะเป็นแบบการช้ีแจง อธิบาย ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ 
ก่อกวน การลบบล็อก  การท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การแอบอา้ง
ให้ร้าย และการสร้างข่าวลือหรือท าให้เกิดกระแสการต่อตา้นและ ถึงขั้นฟ้องร้องทางกฎหมาย    
โดยใช้ขอ้ความ ภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ ผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์  E-mail, Facebook, 
Line, YouTube, และ Instagram 

3. วยัรุ่น หมายถึง นักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และนักศึกษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
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4. ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ หมายถึง ตัวกลางท่ีช่วยน าส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต E-mail, Facebook, Line, YouTube, และ Instagram 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้
จากถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งค าถามเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

1) แบบสอบถามส่วนท่ี 1 มี 2 ตอนดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ประสบการณ์ในการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์คร้ังล่าสุด ของวยัรุ่นใน

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  

2) แบบสอบถามส่วนท่ี 2มี 6ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 บุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
ตอนท่ี 3 การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว 
ตอนท่ี 4 ลกัษณะของกลุ่มเพื่อน 
ตอนท่ี 5ปัจจยัของความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตอบโต้

จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะจากพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง หรือความความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของท่านเพื่อ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการวจิยัคร้ังน้ี 

ค าตอบของท่าน ผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั และจประมวลผลเป็นรายงานในภาพรวม เพื่อ
การพฒันาเท่านั้น 
 นางสาวภทัทชฎา  ค  าพวง 
 สาขาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสถิติประยกุต์ 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
แบบสอบถามส่วนที ่1 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 

ขอ้มูลของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยัคร้ังน้ี และทุกขอ้มูลจะไม่มีผลใด ๆ ต่อท่าน 
กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้น  

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาเพื่อใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี 
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ตอนที ่ 1  ประสบการณ์ในการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุด ของวยัรุ่นในสถานศึกษา    
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

1. คร้ังล่าสุดท่านเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ในรูปแบบใด  
 1) การนินทา ลอ้เลียน  
 2) ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก 
 3) ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ ก่อกวน 

 4) การลบบล็อก 
 5) ท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การแอบอา้งให้ร้าย  
 6) การสร้างข่าวลือท าใหเ้กิดกระแสการต่อตา้น 
 7)อ่ืน ๆ……………………………….……… 

2. คร้ังล่าสุดท่านเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ดว้ยวธีิใด 
 1) ขอ้ความ  2) เสียง 
 3) ภาพ  4) คลิปวดีีโอ 

 5) อ่ืน ๆ............................................... 
3. ช่องทางท่ีท่านเคยถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คือช่องทางใด 
 1)E-Mail  2) Facebook 
 3)Line 4) YouTube 

 5) Instagram 
4. จ านวนคร้ังท่ีท่านถูกรังแกในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา มีจ านวน ................. คร้ัง  
5. กรุณาวงกลม ระดบัการรังแกท่ีกระทบต่อจิตใจของท่านอยูใ่นระดบัใด (ระดบั 0 = ไม่มี

ผลกระทบ ระดบั 10 = มีผลกระทบสูงท่ีสุด) 
 

 
  

ตอนที ่2 พฤติกรรมการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
1. ในการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุด ‚……ท่านมีตอบโตห้รือไม่.......‛ (หากตอบ 2 กรุณา

ขา้มไปตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ) 
 1) ตอบโต ้ 2) ไมต่อบโต ้
2. จากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังล่าสุดท่านไดท้  าการตอบโตก้ลบัเป็นจ านวน............คร้ัง 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีใดในการตอบโตค้ร้ังล่าสุด 
 1) ท่ีบา้น    2) ท่ีร้านอินเตอร์เน็ต 
 3) ท่ีโรงเรียน    4) อ่ืน ๆ...................... 
4. ช่วงเวลาล่าสุดท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการตอบโต ้
 1) 08.01-12.00 น. 2) 12.01-16.00 น. 
 3) 16.01-20.00 น. 4) 20.01-00.00 น. 
 5) 00.01-04.00 น. 6) 04.01-08.00 น. 
5. ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท าส่ิงใดมากท่ีสุด  
 1) เล่น Facebook 2) ดู YouTube 
 3) เล่น Line  4)  เล่นInstagram 
 5) เล่น Instagram 6) เล่นเกม 
 7) คน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 8) อ่ืน ๆ.............. 
6. สาเหตุหลกัท่ีท่านท าการการตอบโตจ้ากถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์  
 1) ถูกรังแกก่อน 2) การถูกทา้ทายย ัว่ย ุ
 3) การถูกกดข่ีข่มเหง 4) การถูกท าใหอ้บัอาย 
 5) อ่ืน ๆ........................... 
7. ระยะเวลาของการตอบโตก้ลบับนพื้นท่ีไซเบอร์  
 1)ตอบโตก้ลบัทนัที 2) พิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต ้
8. รูปแบบในการตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์คร้ังแรกของท่านมีลกัษณะอยา่งไร  
 1) การนินทา ลอ้เลียน  
 2) ต่อวา่ ด่าทอ ดูถูก 
 3) ข่มขู่ คุกคาม กลัน่แกลง้ ก่อกวน 

 4) การลบบล็อก 
 5) ท าเส่ือมเสีย การเปิดเผยความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั การแอบอา้งให้ร้าย  
 6) การสร้างข่าวลือท าใหเ้กิดกระแสการต่อตา้น 
 7) อ่ืน ๆ……………………………….……… 

9. ท่านตอบโตจ้ากถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ดว้ยวธีิใด 
 1) ขอ้ความ  2) เสียง 
 3) ภาพ  4) คลิปวดีีโอ 

 5) อ่ืน ๆ............................................... 
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10. เม่ือท่านถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ ท่านจะใชช่้องทางใดในการตอบโต ้
 1)E-Mail  2) Facebook 
 3)Line 4) YouTube 

 5) Instagram 
 
แบบสอบถามส่วนที่  2 
ตอนที ่ 1  ขอ้มูลลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  
  1) ชาย 2) หญิง 

2. อาศยัอยูก่บัใคร 
 1) บิดา มารดา 2) บิดา 
 3) มารดา 4) ญาติ พี่นอ้ง 
 5) เพื่อน 6) คนเดียว 

3. ลกัษณะแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
 1) หมู่บา้น/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ 2) ชุมชน/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ 

  3) บา้นเช่า/บา้นเด่ียว/ทาวน์เฮา้ส์ 4) หอ้งเช่า/อพาร์ทเมน้ท/์คอนโด 
  5) อ่ืน ๆ............................................... 

4. ระดบัการศึกษา 
  1) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 2) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  3) ปริญาตรี (ทล.บ.)  

5. ประเภทวชิา 
 1)  พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  2) คหกรรม 
 3)อุสาหกรรม 4) ศิลปกรรม 
 5) อุสาหกรรมการท่องเท่ียว  6) อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 7)เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 8) ประมง 
 9)เกษตรกรรม 

6. คณะวชิา/แผนกวชิา   โปรดระบุ……………………….. 
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ตอนที ่ 2  บุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 
ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบ เพียง 1 ช่อง  
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

บุคลกิภาพแบบเกบ็ตัว 
1 ท่านชอบอ่านและคน้ควา้คนเดียวมากกวา่อ่านร่วมกบัเพ่ือน      
2 ท่านด าเนินชีวติดว้ยความเคร่งเครียด      
3 ท่านไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได ้      
บุคลกิภาพแบบแสดงออก 

4 ท่านมีลกัษณะท่ีเป็นมิตร มีอธัยาศยัดี อารมณ์ดีต่อคนรอบ
ขา้ง 

     

5 ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว      
6 ท่านมกัแสดงกา้วร้าวทุกคร้ังเม่ือท่านรู้สึกไม่พอใจ      
7 ท่านชอบมกัชอบการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ      
8 ท่านมกัตอบโตท้นัทีทนัใดเม่ือเจอสถานการณ์หรือปัญหา      
บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหวทางอารมณ์ 

9 ท่านรู้สึกและพิจารณาวา่ตนเอง ย  ้าคิด ย  ้าท า อยูต่ลอดเวลา      
10 ท่านรู้สึกวติกกงัวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมท่ี

เกิดข้ึนเสมอ  ๆ  
     

11 ท่านรับรู้วา่ตนเองมีอารมณ์โกรธและโมโหง่าย      
12 ท่านจะรู้สึกอ่อนไหวเม่ือมีส่ิงต่าง ๆ มากระทบจิตใจ      
บุคลกิภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ 
13 ท่านรับรู้วา่ตนเองมีความสุขมุ เยอืกเยน็      
14 ท่านมีความอดทนและหนกัแน่น เม่ือเจออุปสรรคต่์าง ๆ       
15 ท่านรับรู้วา่ ตนเองสามารถปรับตวัอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
     

16 ท่านรับรู้วา่ ตนเองเป็นผูท่ี้คิดดี ท าดี เสมอ      



113 
   
ตอนที ่ 3  การอบรมเล้ียงดูและครอบครัว 
ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบ เพียง 1 ช่อง  
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

บ่อย
ทีสุ่ด 

บ่อย ปาน
กลาง 

บางคร้ัง ไม่เคย 

รูปแบบการอบรมเลีย้งดู 
1 ครอบครัวท่านเอาใจใส่และแสดงออกใหรู้้วา่ “รัก”ผา่น

พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกอด การลูบหวั หรือการกล่าว
ดว้ยวาจา 

     

2 ครอบครัวของท่านเปิดโอกาสใหท่้านไดอ้ธิบายเหต-ุผล
ก่อนท่ีครอบครัวของท่านจะดุวา่หรือลงโทษเม่ือท่าน
กระท าความผิด 

     

3 ครอบครัวของท่านรับฟังและแนะน าแนวทางแกปั้ญหา
ใหก้บัท่านทุกคร้ังท่ีท่านเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา   

     

4 ครอบครัวของท่าน มีส่วนในการตดัสินใจของท่านทุก
เร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเรียน เร่ืองส่วนตวั เรืองการ
เลือกอาชีพ 

     

5 ครอบครัวของท่าน ดูแลเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสาร
สมยัใหม่แก่ท่านอยา่งใกลชิ้ด 

     

6 ครอบครัวของท่าน สอนใหท่้านปฏิบติัตามค่านิยมท่ีดี
งามของครอบครัวและสงัคม 

     

ความรุนแรงของครอบครัว 
7 ครอบครัวของท่าน ดุหรือต าหนิท่านดว้ยถอ้ยค าหรือ

พฤติกรรมท่ีรุนแรงเม่ือท่านกระท าผิด 
     

8 ครอบครัวของท่าน แสดงการกระท าท่ีรุนแรง เช่น การท า
ร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัวใหท่้านเห็ฯเป็นประจ า 
และสม ่าเสมอ  

     

9 ครอบครัวของท่าน กระท าความรุนแรงต่อท่านดว้ยการ
ท าร้ายร่างกายบางคร้ัง   

     

10 ครอบครัวของท่าน ทุกคร้ังท่ีมีการโตเ้ถียงกนัจะมีการท า
ร้ายร่างกาย และท าลายขา้วของ 

     

11 ครอบครัวอขงท่าน ลงโทษทุกคร้ังท่ีท่านกระท าความผิด      
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ตอนที ่ 4  ลกัษณะของกลุ่มเพื่อน 
ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบ เพียง 1 ช่อง  
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับ 

บ่อย
ทีสุ่ด 

บ่อย ปาน
กลาง 

บางคร้ัง ไม่เคย 

แรงสนับสุนนจากเพือ่น 
1 เพื่อนจะแนะน าใหท้่านบอกผูป้กครอง หรือบอก

ครู เม่ือท่านถูกรังแก  
     

2 เพื่อนจะแนะน าใหท้่านตอบโตก้ลบัทนัทีเม่ือท่าน
ถูกรังแก 

     

3 เพื่อนมีอิทธิพลในการตดัสินใจของท่าน เม่ือท่าน
พบเจอกบัปัญหาต่าง ๆ 

     

4 เพื่อนมีพฤติกรรมอยา่งไร ท่านมกัท าตาม
พฤติกรรมเพื่อนเสมอ เช่น การสูบบุหร่ี การ
กระท าความรุนแรง ไดแ้ก่ การชกต่อย 

     

5 เพื่อนท าใหท้่านมีความกลา้แสดงออกไดม้ากกวา่
ท่ีท่านอยูค่นเดียว 

     

ความรุนแรงของเพือ่น  
6 เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมนินทา ด่าทอ ให้ร้าย

ผูอ่ื้น 
     

7 เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงต่อ
ผูอ่ื้น 

     

8 เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมกา้วร้าว และท าลาย 
ขา้วของ 

     

9 เพื่อนของท่านตอบโตก้ลบัทุกคร้ังเม่ือถูกรังแก      
10 เพื่อนของท่านเคยรังแกผูอ่ื้นบนพื้นท่ีไซเบอร์      
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ตอนที ่ 5  ปัจจยัของความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแก    

บนพื้นท่ีไซเบอร์ 
ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบ เพียง 1 ช่อง  
 
ข้อ ค าถาม ทราบ ไม่ทราบ 

1 การตดัต่อภาพผูอ่ื้น มีโทษจ าคุก 3ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท   

2 การท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมขอ้มลูคอมพิวเตอร์โดย
มิชอบ โทษจ าคุกไม่เกินก่ีปี 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,00 บาท  

  

3 การเขา้ถึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท   

4 การส่งขอ้มลูคอมพิวเตอร์รบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนโดย
ปกติสุข (Spam Mail) ไม่มี ไม่เกิน 200,000 บาท  

  

5 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท าความผิดอ่ืน (การเผยแพร่เน้ือหาอนัไม่
เหมาะสม) ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท  

  

6 การปลอมแปลงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ เป็นการกระท าความผิดเก่ียวกบัของ 
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

  

7 การตกแต่งขอ้มลูคอมพิวเตอร์เป็นภาพของบุคคล จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่
เกิน 60,000 บาท  

  

8 การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ จ าคุยไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
10,000 บาท 

  

9 ความผิดฐานหม่ินประมาทอยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา   

10 ประมวลกฎหมายอาญาการกระท าโดยการโฆษณาดว้ยเอกสาร ภาพวาด 
ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตวัอกัษรท่ีท าใหป้รากฏไม่ว่าดว้ยวิธีใด  ๆ  
โทษจ าคุกไม่เกิน 2  ปี และปรับไม่เกิน 100,000บาท 

  

 
ตอนที ่6 ขอ้เสนอแนะจากพฤติกรรมตอบโตจ้ากการถูกรังแกบนพื้นท่ีไซเบอร์ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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