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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของ
ประเทศไทย
วิธกี าร : เป็นการศึกษาภาคตัดขวางในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย จ�ำนวน 418 คน สุม่ ตัวอย่าง
แบบชัน้ ภูมิ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ด้วยแบบสอบถามด้วยตนเองออนไลน์ ประกอบด้วย
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า พฤติกรรมก้าวร้าว สัมพันธภาพ ความภาคภูมใิ จ และการการกลัน่ แกล้งและถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี
ผล : กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ร้อยละ 31.1, 51.9 และ 17.0 ตามล�ำดับ อายุเฉลี่ย 14.9 ปี
มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ร้อยละ 51.2 และ 71.8 ตามล�ำดับ พบความชุกในเพศทางเลือก
มากที่สุด ร้อยละ 57.7 และ 80.3 ตามล�ำดับ ปัจจัยที่ท�ำนายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นทางไซเบอร์ ได้แก่ ระยะเวลาที่
เข้าถึงไซเบอร์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน สัมพันธภาพในครอบครัวระดับน้อยและระดับปานกลาง และภาวะซึมเศร้าระดับ
ปานกลาง ปัจจัยท�ำนายการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยและระดับปานกลาง
สรุป : แนวทางเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนควรเน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และการดูแลภาวะ
ซึมเศร้าของนักเรียน
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Abstract

Objective: To explore the factors predicting cyberbullying perpetration and victimization among students
in central Thailand.
Methods: This cross-sectional study was conducted between June and July 2021 among 418 high school
students in Central Thailand. Participants completed self-administered online questionnaires consisting
of depression, aggressiveness, relationship with others, self-esteem, and the cyber-aggression perpetration
and victimization scale. Data were analyzed by using descriptive statistics and binary logistic regression.
Results: Approximately 31.1%, 51.9% and 17.0% of participants were male, female, and LGBTTQQIAAP,
respectively, with the average age of 14.9 years. Prevalence of cyberbullying perpetration and victimization
were 51.2% and 71.8%, respectively. Among all genders, LGBTTQQIAAP had the highest proportions of both
behaviors (57.7% and 80.3%, respectively). Cyberbullying perpetration was predicted by duration of internet
usage (> 7 hours a day), low and moderate levels of family relationships, and moderate depression.
Cyberbullying victimization was predicted by mild and moderate depression.
Conclusion: Guidelines for the monitoring, prevention and management of cyberbullying should emphasize
on collaboration of schools, families, and communities, enhancing family relationships, and proper care of
depression among students.
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ความรู้เดิม : เพศหญิงมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งและถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากกว่าเพศชาย
ความรู ้ ใ หม่ : เพศทางเลื อ ก (LGBTTQQIAAP) มี
พฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ ง และถู ก กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์
มากกว่าเพศชายและหญิง และปัจจัยด้านโรคซึมเศร้าและ
การเข้าถึงโลกไซเบอร์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ ง และถู ก กลั่ น แกล้ ง
ทางไซเบอร์
ประโยชน์ทจี่ ะน�ำไปใช้ : เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
แนวทางการคั ด กรองนั ก เรี ย นกลุ ่ ม เสี่ ย ง เพื่ อ ส่ ง ต่ อ
ประเมิน และช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง
และถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
บทน�ำ

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่
เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา ท�ำให้นักเรียนอายุระหว่าง 12 16 ปีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยใช้เวลาเฉลี่ย 4.8 ชั่วโมง
ต่อวัน1 ส่งผลให้พฤติกรรมกลั่นแกล้งมีการเปลี่ยนรูปแบบ
จากการกลั่นแกล้งทางกายเป็นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
(cyberbullying)2 สถานการณ์ในโรงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
มีแนวโน้มการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พบว่าร้อยละ 45 ของนักเรียนเคยถูกระรานทางไซเบอร์
อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าความชุกในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศในทวีปยุโรป และประเทศญี่ปุ่นถึง 4 เท่า รูปแบบการ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่พบมากที่สุด คือ ล้อเลียนตั้งฉายา
(ร้อยละ 79.4) รองลงมา ได้แก่ ถูกเพิกเฉยไม่สนใจ (ร้อยละ
54.4) และไม่ให้ความเคารพ (ร้อยละ 46.8) และเมื่อถูก
กลั่นแกล้งนักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมากที่สุด
(ร้อยละ 89.2) รองลงมา ได้แก่ ผู้ปกครอง (ร้อยละ 59.0) และ
พี่น้อง (ร้อยละ 41.2)3
การกลั่นแกล้ง คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียน ทีเ่ กีย่ วข้องกับความไม่สมดุล
ของการใช้พลังอ�ำนาจทีม่ ใี นการกระท�ำต่าง ๆ เช่น ข่มขู่ ท�ำร้าย
Journal of Mental Health of Thailand 2022;30(2):100-13.

คนอื่นทางร่างกายและค�ำพูด โดยพฤติกรรมการกลั่นแกล้งนี้
สามารถเกิ ด ขึ้ น ซ�้ำได้ ต ลอดเวลา เมื่ อ ผู ้ ถู ก รั ง แกโดนรั ง แก
บ่อยครั้งอาจเกิดการสะสมของอารมณ์โกรธและต้องการ
แก้แค้น จึงท�ำให้เปลีย่ นบทบาทเป็นผูก้ ลัน่ แกล้งเองได้ เกิดเป็น
วงจรการกลัน่ แกล้งซึง่ น�ำมาด้วยปัญหาทีร่ า้ ยแรงและยาวนาน4
การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์เป็นพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งโดยการ
ใช้เทคโนโลยีผ่านช่องทางไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ถูก
กลั่นแกล้งหรือเหยื่อรู้สึกหวาดกลัว โกรธเคือง หรืออับอาย5
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่
1) การโจมตี ขู่ท�ำร้าย หรือใช้ถ้อยค�ำหยาบคาย 2) การคุกคาม
ทางเพศทางไซเบอร์ 3) การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น 4) การ
แบล็ ค เมล์ โ ดยการน� ำ รู ป ภาพ วิ ดี โ อ หรื อ เสี ย ง มาตั ด ต่ อ
หรือเผยแพร่ลงทางไซเบอร์ และมีการเผยแพร่ในวงกว้าง 5)
การหลอกลวงให้ เ หยื่ อ หลงเชื่ อ เช่ น นั ด เจอนอกสถานที่
และการโอนเงินซื้อของ และ 6) การสร้างกลุ่มทางไซเบอร์
เพื่อโจมตีโดยเฉพาะ เช่น การตั้งเพจโจมตี การจับผิดทุก
การกระท�ำของบุคคลเป้าหมาย6 นับเป็นพฤติกรรมความรุนแรง
ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ที่ ส ามารถกระท� ำ ได้ จ ากทุ ก สถานที่ แ ละ
ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือ7,8 และสามารถท�ำได้ง่ายเพราะเป็นบุคคล
นิรนามยากต่อการรู้ตัวผู้กระท�ำ9 อย่างไรก็ตาม อาจสืบค้นหา
บุคคลนิรนามที่กลั่นแกล้งผู้อื่นให้มารับผิดได้จากหลักฐาน
ดิจิทัล5
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีประสบการณ์เกีย่ วกับการ
กลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ทัง้ การกลัน่ แกล้งผูอ้ นื่ และถูกกลัน่ แกล้ง
ทางไซเบอร์ ได้แก่ พื้นที่ทางไซเบอร์ที่มีลักษณะเป็นนิรนาม
การมีจดุ เริม่ ต้นจากการกระท�ำในโลกจริง การได้รบั การเลีย้ งดู
แบบตามใจและปล่ อ ยปละละเลย ความสะดวกจากการ
ใช้เทคโนโลยี อารมณ์ชั่ววูบ อยากเอาคืน และความสนุก
คึกคะนองระหว่างเพื่อน โดยไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ถูกกระท�ำ นอกจากนี้ยังพบว่า การขาดความภาคภูมิใจใน
ตนเองอาจน� ำ ไปสู ่ ก ารตกเป็ น เหยื่ อ ในการถู ก กลั่ น แกล้ ง
ทางไซเบอร์10-13 แต่ในบางการศึกษาก็ไม่พบว่าระดับการ
เห็นคุณค่าในตนเองเกี่ยวข้องพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง14
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พฤติกรรมการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์สง่ ผลกระทบต่อ
ผูถ้ กู กลัน่ แกล้งในหลากหลายด้าน ทัง้ ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น
รู ้ สึ ก โมโห โกรธ เบื่ อ ร� ำ คาญ รู ้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย อั บ อาย
หวาดกลั ว ไม่ มี ส มาธิ และสู ญ เสี ย ความมั่ น ใจในตนเอง
และผลกระทบด้านร่างกาย เช่น รู้สึกไม่สดชื่น เหนื่อยง่าย
ปวดศี ร ษะ ปวดท้ อ ง และนอนไม่ ห ลั บ 13,15,16 การศึ ก ษา
ระยะยาวพบว่ า การถู ก กลั่ น แกล้ ง ในวั ย เด็ ก ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความผิดปกติทางจิตใจในวัยผู้ใหญ่ได้ เช่น กลายเป็นคน
หนีปัญหาและแยกตัวจากสังคม เกิดภาวะโรคซึมเศร้า และมี
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบ
ทางอ้อม เช่น ผลการเรียนตกต�่ำเนื่องจากขาดเรียน17 ซึ่งอาจ
น�ำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสังคม เช่น พฤติกรรมรุนแรง
การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ17
จากการทบทวนวรรณกรรม แม้ในประเทศไทยมีการ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการกลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ ข อง
นั ก เรี ย นในบริ บ ทและพื้ น ที่ ที่ ห ลากหลาย 7,8,12,13,16,17 แต่
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในช่วงที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในวงกว้าง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลได้
ประกาศนโยบายให้นกั เรียนทุกคนเรียนออนไลน์ทบี่ า้ นเพือ่ ลด
การแพร่กระจายเชือ้ ท�ำให้นกั เรียนเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์
ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น จึงอาจท�ำให้แนวโน้ม รูปแบบ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ใน
กลุ่มนักเรียนแตกต่างจากช่วงเวลาปกติ การศึกษานี้จึงมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จั ย ท� ำ นายการ
กลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางทางไซเบอร์ของนักเรียน เพื่อ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส�ำคัญส�ำหรับการวางแผนส่งเสริม
ป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมการกลัน่ แกล้งและ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ต่อไป
วิธีการ

การศึกษาแบบภาคตัดขวาง กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง จ�ำนวน
418 คน คัดเลือกด้วยวิธกี ารสุม่ แบบชัน้ ภูมิ (stratified random
sampling) เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ มีและใช้สมาร์ทโฟน
แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ เป็นของตนเองหรือของผูป้ กครอง
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2565;30(2):100-13.

ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ และคณะ

ให้ยมื ใช้ มีการเข้าถึงเครือข่ายสังคมทางไซเบอร์ในช่วง 1 ปีที่
ผ่านมา และสามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ ลาออก ย้ายโรงเรียน หรือไม่อยูใ่ นวันที่
เก็บข้อมูล หรือได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ หรือสติปัญญา เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามออนไลน์
Google Forms จ�ำนวน 3 ส่วน ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน จากนัน้ ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถาม และค�ำนวณหาค่าดัชนีความตรงเนื้อหา
เท่ากับ 1.0 และผ่านการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ
โดยน� ำ แบบสอบถามการวิ จั ย ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด จ�ำนวน 30 คน แล้ว
น� ำ มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น จากสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยแบบประเมิน
4 ชุด ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 5 ข้อ 2) แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุน่ ในช่วง 2 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา โดยใช้แบบประเมิน
patient health questionnaire for adolescent (PHQ-A)
ฉบั บ ภาษาไทย 18 มี ลั ก ษณะค� ำ ถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 4 ระดับ จ�ำนวน 9 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8
การแปลผล 0 - 4 คะแนน ไม่มีภาวะซึมเศร้า 5 - 9 คะแนน
มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย 10 - 14 คะแนน มีภาวะซึมเศร้า
ปานกลาง 15 - 27 คะแนน มีภาวะซึมเศร้ามากและรุนแรง
3) แบบประเมินผลพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงส�ำหรับวัยรุ่น19
มีลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ
จ�ำนวน 5 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.6 การแปลผลมากกว่า
14 คะแนน มีพฤติกรรมก้าวร้าว และ 4) แบบประเมิน
ความภาคภูมิในใจตนเอง โดยใช้แบบประเมิน Rosenberg
self-esteem scale revised version (RSES-revised) ฉบับ
ภาษาไทย20 ลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ จ�ำนวน 10 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8 การแปลผล
1 - 15 คะแนน มีความภาคภูมิใจในตนเองน้อย 16 - 25
คะแนน มีความภาคภูมิใจในตนเองปานกลาง และ 26 - 40
คะแนน มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ข้อค�ำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักเรียนกับครอบครัว
เพื่อน ครู และคนในโลกไซเบอร์ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ในเรื่องความสนิทใจ/ไว้ใจที่จะพูดคุยเรื่องทั่วไป เรื่องส่วนตัว
การบอกปัญหาและขอค�ำปรึกษา โดยผู้วิจัยสร้างจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ลักษณะค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จ�ำนวน 4 ข้อ มีความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.8 และข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เข้าถึงไซเบอร์จ�ำนวน 1 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
และถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยใช้แบบประเมิน cyberaggression perpetration and victimization scale ฉบับ
ภาษาไทย21 ลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จ�ำนวน 18 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7 การแปลผล
มากกว่า 0 คะแนน มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ส�ำเร็จรูป
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ
ไบนารีดว้ ยวิธี enter method เพือ่ หาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การศึ ก ษานี้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารรับรองเลขที่ PHCSPA2564/01-13 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ผล

กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 418 คน มีอัตราการตอบรับ
(response rate) ร้อยละ 100 เป็นเพศชาย 130 คน (ร้อยละ
31.1) เพศหญิง 217 คน (ร้อยละ 51.9) และเพศทางเลือก
71 คน (ร้อยละ 17.0) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 14 - 16 ปี
(ร้อยละ 52.2) มีรายได้ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน (ร้อยละ
64.1) และค่าใช้จ่ายด้านค่าอินเทอร์เน็ตไม่เกิน 500 บาท
ต่อเดือน (ร้อยละ 61.5) ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมักแสดง
ตัวตนในไซเบอร์โดยใช้ชอื่ หรือรูปตัวเองบางส่วน (ร้อยละ 49.7)
และใช้เวลาในการเข้าถึงโลกไซเบอร์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน
Journal of Mental Health of Thailand 2022;30(2):100-13.

(ร้อยละ 50.0) เกือบทั้งหมดใช้โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/
คอมพิวเตอร์ของตนเองในการเข้าถึงโลกไซเบอร์ (ร้อยละ 96.9)
หนึ่งในสามมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย (ร้อยละ 35.2)
เกือบทั้งหมดไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว (ร้อยละ 97.8) เกือบ
ครึ่งหนึ่งมีความภาคภูมิใจในตนเองระดับปานกลาง (ร้อยละ
48.8) ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นช่ ว ง 1 เดื อ นที่ ผ ่ า นมาพบว่ า
ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างกับครอบครัวและเพื่อนอยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 38.8 และ 48.8 ตามล�ำดับ)
ส่วนความสัมพันธ์กับครูและคนในโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย (ร้อยละ 55.7 และ 66.0 ตามล�ำดับ)
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นทางไซเบอร์
กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นทาง
ไซเบอร์มีจ�ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 พฤติกรรม
ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ กี ด กั น หรื อ ตั ด บุ ค คลออกจากกลุ ่ ม
อินเทอร์เน็ต เช่น บล็อกออกจากกลุ่มแชท หรือตั้งกลุ่มแยก
มาใหม่ (ร้อยละ 28.7) รองลงมา ได้แก่ ส่งหรือส่งต่อข้อความ
ที่อาจท�ำร้ายจิตใจผู้อื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 22.7)
และโพสต์หรือโพสต์ซ�้ำสิ่งที่หยาบคายหรือน่าอับอายแก่ผู้อื่น
ทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 22.2) พบความชุกของพฤติกรรม
กลัน่ แกล้งผูอ้ นื่ ทางไซเบอร์สงู สุดในกลุม่ เพศทางเลือก (ร้อยละ
57.7) มีรายได้ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 53.7)
มีค่าใช้จ่ายด้านค่าอินเทอร์เน็ตไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน
(ร้อยละ 52.5) แสดงตัวตนในไซเบอร์โดยใช้ชื่อหรือรูปตัวเอง
บางส่วน (ร้อยละ 51.9) ใช้เวลาในการเข้าถึงโลกไซเบอร์
มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 54.5) ใช้โทรศัพท์มือถือ/
แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของตนเองในการเข้าถึงโลกไซเบอร์
(ร้ อ ยละ 51.9) นอกจากนี้ ยั ง พบความชุ ก ของพฤติ ก รรม
กลัน่ แกล้งผูอ้ นื่ ทางไซเบอร์สงู สุดในกลุม่ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้าระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 62.8) มีพฤติกรรมก้าวร้าว (ร้อยละ 100.0)
มีความภาคภูมิใจในตนเองระดับสูง (ร้อยละ 63.0) มีความ
สัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และครูในระดับน้อย และมี
ความสัมพันธ์กับคนในโลกไซเบอร์ระดับปานกลาง ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ท� ำ นายพฤติ ก รรมการ
กลัน่ แกล้งผูอ้ น่ื ทางไซเบอร์พบว่า ระยะเวลาทีเ่ ข้าถึงโลกไซเบอร์
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นทางไซเบอร์ จ�ำแนกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (N = 418)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปัจจัย
เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก LGBTTQQIAAP

มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์
66 (50.8)
107 (49.3)
41 (57.7)

ไม่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์
64 (49.2)
110 (50.7)
30 (42.3)

อายุ (ปี)
10 - 13
14 -16
17 -19

60 (52.2)
116 (53.2)
43 (50.6)

55 (47.8)
102 (46.8)
42 (49.4)

ค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือน (บาท/เดือน)
1 - 1500
> 1500

144 (53.7)
70 (46.7)

124(46.3)
80 (53.3)

ค่าอินเทอร์เน็ต (บาท/เดือน)
1 - 500
> 500

135 (52.5)
79 (49.1)

122 (47.5)
82 (50.9)

การแสดงตัวตนในไซเบอร์
แสดงตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดโดยใช้ชื่อและรูปตัวเองจริง
แสดงตัวตนโดยใช้ชื่อหรือรูปตัวเองบางส่วน
แสดงตัวตนเป็นบุคคลนิรนามโดยไม่ใช้ชื่อและรูปตัวเองจริง

89 (50.6)
108 (51.9)
17 (50.0)

87 (49.4)
100 (48.1)
17 (50.0)

ระยะเวลาในการเข้าถึงไซเบอร์ (ชั่วโมง/วัน)
1-7
>7

100 (47.8)
114 (54.5)

109 (52.2)
95 (45.5)

อุปกรณ์การเข้าถึงไซเบอร์
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของตนเอง
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของสาธารณะ

210 (51.9)
2 (33.3)
2 (28.6)

195 (48.1)
4 (66.7)
5 (71.4)

ภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีระดับเล็กน้อย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมากถึงรุนแรง

58 (38.9)
79 (53.7)
49 (62.8)
28 (63.6)

91 (61.1)
68 (46.3)
29 (37.2)
16 (36.4)

พฤติกรรมก้าวร้าว
ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
มีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
มีพฤติกรรมก้าวร้าว

207 (50.6)
5 (71.4)
2 (100.0)

202 (49.4)
2 (28.6)
0 (0.0)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2565;30(2):100-13.
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นทางไซเบอร์ จ�ำแนกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (N = 418) (ต่อ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปัจจัย
ความรู้สึกภาคภูมิใจ
ระดับต�่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์
4 (17.4)
152 (50.2)
58 (63.0)

ไม่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์
19 (82.6)
151 (49.8)
34 (37.0)

ความสัมพันธ์กับครอบครัว ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

71 (64.5)
87 (53.7)
56 (38.4)

39 (35.5)
75 (46.3)
90 (61.6)

ความสัมพันธ์กับเพื่อน (ภาพรวม) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

34 (57.6)
98 (48.0)
82 (52.9)

25 (42.4)
106 (52.0)
73 (47.1)

ความสัมพันธ์กับครู (ภาพรวม) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง

126 (54.1)
88 (47.6)

107 (45.9)
97 (52.4)

ความสัมพันธ์กับคนในโลกออนไลน์/อินเทอร์เน็ต (ภาพรวม)
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

< .001

<. 001

.373

.186

.151
132 (47.8)
62 (58.5)
20 (55.6)

มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับ
น้อยถึงปานกลาง และการมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นทางไซเบอร์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สามารถร่วมท�ำนายได้ร้อยละ 59.1
ดังแสดงในตารางที่ 2
การถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
กลุม่ ตัวอย่างทีถ่ กู ผูอ้ นื่ กลัน่ แกล้งทางไซเบอร์มจี ำ� นวน
300 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 พฤติกรรมที่พบมากที่สุด คือ
เคยได้รบั ข้อความทีท่ ำ� ให้เสียใจผ่านอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 58.1)
รองลงมา ได้แก่ เคยพบว่ามีผู้อื่นโพสต์หรือโพสต์ซ�้ำบางสิ่งที่
หยาบคายต่อตัวเองหรือท�ำให้ตัวเองอับอายในอินเทอร์เน็ต
(ร้อยละ 39.7) และเคยถูกกีดกันหรือตัดออกจากกลุ่มใน
อินเทอร์เน็ตโดยเจตนา (ร้อยละ 36.4) พบความชุกของการ
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144 (52.2)
44 (41.5)
16 (44.4)

ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สูงสุดในกลุ่มเพศทางเลือก (ร้อยละ
80.3) มีรายได้มากกว่า 1,500 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 72.7)
มีค่าใช้จ่ายด้านค่าอินเทอร์เน็ตมากกว่า 500 บาทต่อเดือน
(ร้อยละ 72.7) แสดงตัวตนในโลกไซเบอร์โดยใช้ชื่อหรือรูป
ตัวเองบางส่วน (ร้อยละ 72.6) ใช้เวลาในการเข้าถึงโลกไซเบอร์
มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 75.6) ใช้โทรศัพท์มือถือ/
แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของตนเองในการเข้าถึงโลกไซเบอร์
(ร้อยละ 72.1) นอกจากนีย้ งั พบความชุกของการถูกกลัน่ แกล้ง
ทางไซเบอร์สูงสุดในกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
(ร้อยละ 84.6) มีพฤติกรรมก้าวร้าว (ร้อยละ 100) มีความ
ภาคภูมิใจตนเองระดับสูง (ร้อยละ 82.6) มีความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและเพื่อนอยู่ระดับน้อย และมีความสัมพันธ์กับครู
และคนในโลกไซเบอร์ระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3

การกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน

ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ และคณะ

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการถูกผู้อื่น ทางไซเบอร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สามารถร่วมท�ำนายได้
กลัน่ แกล้งทางไซเบอร์พบว่า การมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย ร้อยละ 74 ดังแสดงในตารางที่ 4
และระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับการถูกผู้อื่นกลั่นแกล้ง
ตารางที่ 2 ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งผูอ้ นื่ ทางไซเบอร์ (n = 214)
β

S.E.

p-value

OR

95% CI

ระยะเวลาในการเข้าถึงไซเบอร์ (ชั่วโมง/วัน)
>7

1.48

.58

.01*

4.39

1.42 - 13.57

การมีภาวะซึมเศร้า
ระดับปานกลาง

.64

.30

.03*

1.90

1.07 - 3.38

สัมพันธภาพในครอบครัวภาพรวม
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง

.49
.79

.24
.29

.04*
.01*

1.64
2.19

1.02 - 2.65
1.25 - 3.86

Constant

-.69

.37

.06

.50

ปัจจัย

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ จ�ำแนกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (N = 418)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปัจจัย

มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์

ไม่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์

86 (66.2)
157 (72.4)
57 (80.3)

44 (33.8)
60 (27.6)
14 (19.7)

อายุ (ปี)
10 - 13
14 -16
17 -19

70 (60.9)
171 (78.4)
59 (69.4)

45 (39.1)
47 (21.6)
26 (30.6)

ค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือน (บาท/เดือน)
1 - 1500
> 1500

191 (71.3)
109 (72.7)

77 (28.7)
41 (27.3)

เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก LGBTTQQIAAP

ค่าอินเทอร์เน็ต (บาท/เดือน)
1 - 500
> 500

183 (71.2)
117 (72.7)

74 (28.8)
44 (27.3)

การแสดงตัวตนในไซเบอร์
แสดงตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดโดยใช้ชื่อและรูปตัวเองจริง
แสดงตัวตนโดยใช้ชื่อหรือรูปตัวเองบางส่วน
แสดงตัวตนเป็นบุคคลนิรนามโดยไม่ใช้ชื่อและรูปตัวเองจริง

127 (72.2)
151 (72.6)
22 (64.7)

49 (27.8)
57 (27.4)
12 (35.3)
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p-value
.100

.025

.202

.519

.763

Cyberbullying perpetration and victimization among students

Laisuwannachart P, et al.

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ จ�ำแนกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (N = 418) (ต่อ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ปัจจัย
ระยะเวลาในการเข้าถึงไซเบอร์ (ชั่วโมง/วัน)
1-7
>7
อุปกรณ์การเข้าถึงไซเบอร์
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของตนเอง
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ของสาธารณะ

มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์

ไม่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นทางไซเบอร์

142 (67.9)
158 (75.6)

67 (32.1)
51 (24.4)

292 (72.1)
4 (66.7)
4 (57.1)

113 (27.9)
2 (33.3)
3 (42.9)

ภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีระดับล็กน้อย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมากถึงรุนแรง

84 (56.4)
115 (78.2)
66 (84.6)
35 (79.5)

65 (43.6)
32 (21.8)
12 (15.4)
9 (20.5)

พฤติกรรมก้าวร้าว
ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
มีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
มีพฤติกรรมก้าวร้าว

291 (71.1)
7 (100.0)
2 (100.0)

118 (28.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

ความรู้สึกภาคภูมิใจ
ระดับต�่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

12 (52.5)
212 (70.0)
76 (82.6)

11 (47.8)
91 (30.0)
16 (17.4)

ความสัมพันธ์กับครอบครัว ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

90 (81.8)
113 (69.8)
97 (66.4)

20 (18.2)
49 (30.2)
49 (33.6)

ความสัมพันธ์กับเพื่อน (ภาพรวม) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

48 (81.4)
141 (69.1)
111 (71.6)

11 (18.6)
63 (30.9)
44 (28.4)

ความสัมพันธ์กับครู (ภาพรวม) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง

167 (71.7)
133 (71.9)

ความสัมพันธ์กับคนในโลกออนไลน์/อินเทอร์เน็ต (ภาพรวม)
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

188 (68.1)
84 (79.2)
28 (77.8)
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66 (28.3)
52 (28.1)

p-value
.122

.658

<. 001

.164

.006

.020

.184

.961

.068
88 (31.9)
22 (20.8)
8 (22.2)

การกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน

ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ และคณะ

พฤติกรรมกลั่นแกล้งและถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งและถูกผู้อื่น
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีจ�ำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0
พบความชุกในกลุ่มเพศทางเลือกสูงที่สุด (ร้อยละ 52.1)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและ
ถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์พบว่า การมีภาวะซึมเศร้า
ระดับเล็กน้อยและระดับปานกลาง และระยะเวลาที่เข้าถึง
โลกไซเบอร์มากกว่า 7 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การกลั่ น แกล้ ง และถู ก ผู ้ อื่ น กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ สามารถร่วมท�ำนายได้รอ้ ยละ 61.0 ดังแสดง
ในตารางที่ 5
วิจารณ์

การศึกษานี้พบว่า ความชุกของการเกิดพฤติกรรม
การกลั่ น แกล้ ง และถู ก กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ พ บสู ง สุ ด ใน
นักเรียนกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTTQQIAAP) แตกต่างจาก
การศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา ที่ส่วนใหญ่พบพฤติกรรม

การกลั่ น แกล้ ง และถู ก กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ ใ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย22-24 และมีส่วนน้อยที่พบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิ ง 7,25 เนื่ อ งจากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาส่ ว นใหญ่ มี ก าร
เก็บข้อมูลตัวแปรเฉพาะเพศชายและหญิงเท่านัน้ ผลการศึกษา
นี้แสดงให้เห็นว่าเพศทางเลือกเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมการ
กลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากกว่านักเรียน
เพศอื่น เนื่องจากสังคมยังมองว่าเพศทางเลือกเป็นความ
แตกต่าง ไม่ให้การยอมรับโดยเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ
จึงถูกเป็นเป้าหมายหลักในการถูกกลั่นแกล้งมากกว่าเพศอื่น
และเมื่อถูกกลั่นแกล้งก็จะเกิดการตอบโต้เป็นการกลั่นแกล้ง
กลับคืนตามมาอีกด้วย26
การศึกษานี้พบว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่า
7 ชั่วโมงต่อวัน การมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับน้อยถึง
ปานกลาง และการมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง เป็นปัจจัย
ท�ำนายพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งผูอ้ นื่ ทางไซเบอร์ อาจเนือ่ งด้วย
ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ตารางที่ 4 ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (n = 300)
β

S.E.

p-value

OR

95% CI

การมีภาวะซึมเศร้า
ระดับเล็กน้อย
ระดับปานกลาง

.88
.89

.28
.35

.00*
.01*

2.42
2.43

1.41 - 4.15
1.22 - 4.85

Constant

1.44

.78

.07

4.23

ปัจจัย

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05

ตารางที่ 5 ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (n = 188)
β

S.E.

p-value

OR

95% CI

การมีภาวะซึมเศร้า
ระดับเล็กน้อย
ระดับปานกลาง

.49
.86

.25
.32

.04*
.01*

1.63
2.40

1.00 - 2.66
1.29 - 4.47

ระยะเวลาในการเข้าถึงไซเบอร์ (ชั่วโมง/วัน)
>7

.70

.03

.03*

1.07

1.01 - 1.15

Constant

.39

.99

.69

1.48

ปัจจัย

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05
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ท�ำให้นักเรียนต้องใช้เวลาเรียนออนไลน์ที่บ้านขั้นต�่ำ 6 ชั่วโมง
ต่อวัน ซึ่งนานกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติที่นักเรียนใช้เวลา
ในการเข้าอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 5.48 ชั่วโมงต่อวัน13 ท�ำให้มี
ความเสี่ ย งของพฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ ม ากขึ้ น
การศึกษาของ Azami และ Taremian27 พบว่า การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันสามารถลดโอกาสการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ และในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน
ครอบครั ว เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการจั ด การนั ก เรี ย นไม่ ใ ห้ มี
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ โดยการสร้างความ
มั่นคงทางจิตใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน15 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ปัจจัยทางครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู และการเห็นคนใน
ครอบครัวทะเลาะกัน มีความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรม
กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์22 และพบว่าการมีสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัวช่วยให้นักเรียนสามารถเผชิญและแก้ไขปัญหา
ได้ดีขึ้น8 การมีภาวะซึมเศร้าท�ำให้นักเรียนไม่มีความมั่นคง
ทางจิตใจ ต้องการมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน จึงมี
พฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนได้ง่าย การศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์กลัน่ แกล้งผูอ้ นื่ ทาง
ไซเบอร์มีความชุกใน 1 ปีของโรคจิตเวชประมาณร้อยละ 60
และเสี่ยงต่อการมีโรคจิตเวชอย่างน้อย 1 โรคสูงกว่านักเรียน
ทั่วไป 2.6 เท่า25 และระดับการช่วยเหลือจากครอบครัวต�่ำมี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต27
การมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเป็น
ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า พฤติกรรมถูกผู้อื่น
กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ภาวะ
ซึมเศร้า27,28 การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดความผิดปกติด้านจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า และ
วิตกกังวล15 หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจเกิดความเสี่ยงของ
การฆ่าตัวตายตามมา24 ในทางกลับกัน การมีภาวะซึมเศร้า
ท�ำให้นกั เรียนมีความมัน่ คงทางจิตใจลดลงและมีกระบวนการคิด
การตัดสินใจทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การปรึกษาเพือ่ นทีไ่ ม่มคี วามรู้
และไม่สามารถให้คำ� แนะน�ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดการปัญหาการถูกกลั่นแกล้งได้7
Journal of Mental Health of Thailand 2022;30(2):100-13.

เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์เป็น
ทั้งผู้กลั่นแกล้งและถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยการมี
ภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และระยะเวลาที่
เข้าถึงโลกไซเบอร์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน เป็นปัจจัยท�ำนาย
พฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ ง และถู ก ผู ้ อื่ น กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการถูกกลั่นแกล้งกับพฤติกรรม
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์นั้น การศึกษาในต่างประเทศพบว่า
ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งมักมีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ำ และพบว่า
ผู ้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของการถู ก กลั่ น แกล้ ง มี โ อกาสกลายเป็ น
ผูก้ ลัน่ แกล้งมากขึน้ เนือ่ งจากผูท้ ถี่ กู กลัน่ แกล้งได้รบั ผลกระทบ
ด้านปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวหรือระหว่างบุคคล ท�ำให้
มีความโกรธ จึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและเปลี่ยนบทบาท
เป็นฝ่ายแกล้งกลับ จนเกิดเป็นวงจรการกลั่นแกล้งตามมา
นอกจากนี้การเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนเมื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น
เป็นแรงส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งมากขึ้น27
ในทางตรงข้าม การมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะช่วย
เพิ่มความสุขและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น จึงไม่เกิดการ
กลั่นแกล้งกัน29
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีขอ้ จ�ำกัด
หลายประการ เช่น การศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ซึ่งนักเรียนมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
กว่าปกติเนื่องจากการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และการศึกษา
เฉพาะในบริ บ ทของจั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคกลางเท่ า นั้ น จึ ง
ไม่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ผลการศึ ก ษาไปสู ่ ป ระชากรนั ก เรี ย นทั้ ง
ประเทศได้ ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมระหว่างสถานการณ์ปกติกบั สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และควรมีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนใน
หลายภาคของประเทศไทย เพือ่ ให้เกิดการเป็นตัวแทนทีด่ แี ละ
สามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดได้
สรุป

มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ในจังหวัดหนึ่งของภาคกลางมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง
และถู ก กลั่ น แกล้ ง ทางไซเบอร์ โดยพบความชุ ก สู ง สุ ด ใน
กลุม่ เพศทางเลือก ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งผูอ้ นื่
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ทางไซเบอร์ ได้แก่ ระยะเวลาที่เข้าถึงโลกไซเบอร์มากกว่า 5.
7 ชั่วโมงต่อวัน สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับน้อยถึง
ปานกลาง และการมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ปัจจัย
ท�ำนายการถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ได้แก่ การมีภาวะ
ซึ ม เศร้ า ระดั บ เล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลาง และปั จ จั ย ท� ำ นาย 6.
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งและถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ได้แก่ ระยะเวลาที่เข้าถึงโลกไซเบอร์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน
และการมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
กิติกรรมประกาศ
7.
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