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บทคัดย่อ 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพ่ือประมาณค่าความชุกของการรังแกของนักเรียนอัน
เนื่องมาจากอิทธิพลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการรังแกอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สนใจศึกษา คือ 
(1) คุณลักษณะของนักเรียน (2) การเข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (3) พฤติกรรมการ
บันเทิง (4) ภูมิหลังครอบครัว การวิเคราะห์เชิงพรรณนาน ามาใช้ส าหรับมาตรวัดความชุกของการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ การทดสอบไคสแควร์ของเพียร์สันน ามาใช้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงกับพฤติกรรมาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 

 ผลการศึกษาพบว่าความชุกของการรังแกของนักเรียนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อ 
อินเทอร์เน็ตและ การรังแกผู้อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 
74.64% และการเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์เท่ากับ 78.91% ปัจจัยเสี่ยงส าหรับการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย เพศ อุปกรณ์
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ/Smartphone คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บแล็ต) สถานที่
ที่ใช้เพ่ือเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ที่บ้าน โรงเรียน และบ้านเพ่ือน) วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
(ดูดวง) ละคร/ภาพยนตร์ประเภท( การ์ตูน ดราม่า) และ เกมส์ที่นักเรียนชอบเล่น (RPG  
Simulation)อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.10  

 จากการศึกษาวิจัยนี้สรุปได้ว่าควรมีการรณรงค์ต่อต้านพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
ครู ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ควรตระหนัก และเฝ้าระวังพฤติกรรมนี้โดยการสร้างมาตรฐานทางสังคม
ออนไลน์ที่บ่งบอกว่าจะไม่ยอมรับหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรังแก กลั่นแกล้งกันผ่านโลกไซ
เบอร์ หาสาเหตุและการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในระยะยาว  
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ค าส าคัญ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ นักเรียนมัธยมศึกษา การ
ทดสอบไคสแควร์ 

Abstract 

The objective of this research was to estimate the prevalence of bullying 
due to electronic and internet media and analyze the relationship between risk 
factor and bullying due to electronic and internet media in Chiang Mai schools, 
Thailand. Risk factors investigated include (a) sample characteristic, (b) internet 
access, (c) entertain behavior, (d) family context.   

Descriptive analysis was conducted for measuring the prevalence of Cyber 
bullying. Pearson’s chi-squared test was used to assess the associations between 
the risk factors and Cyber bullying behavior. 

The results of this study show that the prevalence of the physical Cyber bullying 
was 74.64% and 78.91% were victims of Cyber bullying. In this study, we also 
found that the risk factors for bullying at school in Chiang Mai, Thailand included 
Gender, Internet access by (mobile/smartphone, desktop PC and Tablet), Place to 
access the internet (At home, school and At friend’s home), usage of internet : for 
the fortune, for watching Movie (Cartoon, Drama), and for playing Games (RPG, 
Simulation ). 

The study of this research suggested that campaigns against bullying 
behaviors should be carried out in order to increase the awareness among 
teachers, parents and students, and to create a social norm which considers 
bullying behaviors as non-acceptable and encourages effective solutions to 
behavioral problems. Bullying behavior prevention courses should be 
implemented at schools to follow up the problem in the long term. 

Keywords: Electronic and internet media, cyber-bullying, secondary students, 
Pearson’s chi-square test 
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1. บทน า  
 การรังแกกันของเด็ก ๆที่เรารับรู้กันมานานและยังคงพบเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันคือ การ
รังแกกันด้านกายภาพ หรือการท าร้ายกันตัวต่อตัว เช่น พ่ีตัวโตรังแกน้องตัวเล็ก การชกต่อย
ระหว่างเด็ก ๆ ด้วยกัน โดยจะเป็นการท าร้ายที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระท าและใครตก
เป็นเหยื่อ (face to face) แต่ปัจจุบันเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต ท าให้เกิดช่องทางของการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิดเพ่ือปลดปล่อยความรุนแรงในรูปแบบใหม่ 
ที่เรียกว่า การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) 

  การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์คือ การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ระหว่างเด็กกระท าต่อเด็ก
ด้วยกัน โดยรูปแบบการรังแกกันมีทั้งการใส่ร้ายป้ายสี การใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อว่าผู้อ่ืน หรือการ
ส่งต่อข้อมูลลับเพ่ือท าให้ผู้ อ่ืนเสียหายผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยการรังแกกันจะต้องมีความต่อเนื่อง และท าให้ฝ่ายที่ถูกกระท ารู้สึกเจ็บปวด
หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ 

  Agastston, P. W., Kowalski, R., & Limber, S. (2007) ได้กล่าวว่าการกลั่นแกล้งใน
โลกไซเบอร์มีหลายวิธี เช่น อีเมล์ การส่งข้อความ เว็บ ชุมชนออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และโทรศัพท์ 
รูปแบบการแกล้งประเภทนี้มีตั้งแต่ นินทา ด่าทอ ส่งข้อมูลลับของคนอ่ืนโดยมีเจตนาให้บุคคลนั้น
เสียชื่อเสียง และเสื่อมเสีย เช่น การกล่าวหาในเรื่อง ๆ หนึ่ง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยที่เหยื่อ
นั้นไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าใครเป็นผู้กระท า (Julian J et al, 2009) ถึงแม้ว่าการใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์ค ในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นถือว่า มีการป้องกันในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี แต่ก็คงไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ขึ้นมาได้ ผู้ใช้ต้องเข้าใจและรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

 การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เป็นความรุนแรงที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระท าซึ่งสามารถท า
ความรุนแรงกับใคร ที่ไหน หรือเมื่อไรก็ได้ และผู้กระท าก็สามารถจะตอกย้ าความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่สักวันหนึ่งเหยื่อที่เคยถูกกระท า ก็อาจกลับมาเป็นผู้กระท าความรุนแรงเองเพ่ือแก้
แค้น เป็นวงจรความรุนแรงที่ไม่มีจุดจบ ด้วยเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ เขาก็ท า
กัน ซึ่งผลกระทบก็คือความรุนแรงและบาดแผลที่เกาะกินในจิตใจของเด็กๆ จากการส ารวจเด็กใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีเด็กถึง 48% ที่อยู่ในวงจรการรังแกกันผ่ามโลกไซเบอร์โดยอาจ
เป็นทั้งผู้กระท า เหยื่อ และผู้เฝ้าดูหรือส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มอื่นๆ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงจรนี้จะ
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเวลาที่ใช้ในการรังแกบนโลกไซเบอร์คือ ช่วง 6 โมงเย็น – 3 ทุ่ม 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ ท าการบ้านและใช้อินเทอร์เน็ต 
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 การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying) หรือการกลั่นแกล้งกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก าลังกลายเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กและมีหลายทฤษฎีอธิบายว่าการเพ่ิมข้ึนของการ ประทุษร้าย
ออนไลน์ส่วนหนึ่งเกิดจากเด็กที่มีลักษณะชอบแกล้งผู้อ่ืนอยู่แล้ว เปลี่ยนวิธีการมาใช้อินเทอร์เน็ต
แทนการแกล้งโดยตรงที่โรงเรียนเนื่องจากปลอดภัยจากสายตาของผู้ใหญ่มากกว่า 

        ในต่างประเทศนั้นการกลั่นแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นที่ส าคัญ เนื่องจากมีสถิติ
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตสูง Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2010) ระบุว่ามี
จ านวนนักเรียนที่เคยถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 20 โดยประเด็นในการถูกกลั่น
แกล้งที่มากที่สุด ได้แก่ การโพสต์ข้อความที่ท าร้ายจิตใจร้อยละ 13.7 การถูกปล่อยข่าวลือหรือ
เรื่องเสียหาย ร้อยละ 12.9  เมื่อถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงจะ
รู้สึกโกรธมากที่สุด รองลงมาคือรู้สึกเสียใจ และอับอาย ตามล าดับ โดยเหยื่อส่วนใหญ่มักจะเป็น
เด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ า (Low Self-Esteem) และยังพบว่าเหยื่อจากการกลั่นแกล้งทาง
อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในวัยมัธยมนั้นจะมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูง และการถูกกลั่นแกล้งโดยการส่งรูปภาพ 
ลามกอนาจาร หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นปัจจัยส าคัญในการคิดฆ่าตัวตายของเยาวชน
มากกว่าการถูกกลั่นแกล้งในรูปแบบอื่น 

  ในท านองเดียวกัน ปัญหาการรังแกหรือการกลั่นแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้ น
ระหว่างนักเรียนในประเทศออสเตรเลียมีถึงร้อยละ 11 ของนักเรียนชาวออสเตรเลียระบุว่าพวก
เขาเองเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์และร้อยละ 14 เป็นเหยื่อของการ
รังแก (Beckerman & Nocero, 2003; Campbell & Gardener, 2005) และในประเทศ
แคนาดาร้อยละ 3 ของวัยรุ่นยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ
เกือบหนึ่งในสามเคยเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Beran & Li, 2005) ด้วย 

  นอกจากนี้มีงานวิจัยของ Tolga Aricak et al (2007) ที่ท าในประเทศตุรกีพบว่าร้อยละ 
35.7 ของนักเรียนเปิดเผยว่ามีพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และร้อยละ 23.8 ของนักเรียน
เปิดเผยว่าเป็นทั้งผู้ไปรังแกผู้อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์และเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี
เพียงร้อยละ 5.9 ของนักเรียนเป็นเหยื่อผ่านโลกไซเบอร์อย่างเดียว ส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้ชายเปิดเผย
ว่ามีพฤติกรรมการรังแกผู้อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์และ เป็นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยเป็นทั้ง
รังแกผู้อ่ืนและเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์มากกว่าผู้หญิง เมื่อเขาเผชิญกับการเป็น
เหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ร้อยละ 25 ของนักเรียนรายงานว่าเขาบอกเพ่ือนและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์  และร้อยละ 30.6  ของนักเรียนรายงานว่าท าการ
แก้ปัญหาทันที เช่น หยุดยั้งการข่มขู่ 
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  ในขณะที่ทราบกันดีว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์มากมายส าหรับเยาวชน แต่ปรากฏว่า
สิ่งที่ประโยชน์นี้บางครั้งอาจกลายเป็นเงามืดท่ีก าลังคืบคลานเข้ามา (Campbell MA, 2005) 

  ในประเทศไทย เริ่มมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรังแกกันและการเป็นเหยื่อของการรังแก 
Songsiri N. และ MusikaphanW. (2011) ได้ศึกษาพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในส่วนของการกระท าความรุนแรงต่อกันใน
ครอบครัว ร้อยละ 58 เคยเห็นสมาชิกในครอบครัวกระท ารุนแรง ประเภท ด่าทอและใช้ค าหยาบ
ต่อกัน โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 1 กล่าวว่า เห็นสมาชิกครอบครัวใช้ความรุนแรงทางวาจาต่อกัน
มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง ในส่วนการกระท าความรุนแรงโดยการท าร้ายร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า 
มีเพียงร้อยละ 17 ที่เคยเห็นการกระท าความรุนแรงด้วยการท าร้ายร่างกายต่อกัน มีความรุนแรง
เกิดขึ้นในเยาวชนไทย มากกว่าครึ่งหนึ่งเคยได้เห็นและได้ยินเรื่องของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
เกิดขึ้นในหมู่เพ่ือนของพวกเขา มีประมาณ 11.0% ของนักเรียนเคยได้เห็นและได้ยินการต่อสู่บน
ออนไลน์โดยากรใช้ข้อความอิเลคโทนิคด้วยความโกรธและภาษาหยาบคายมีมากกว่า 6 ครั้งต่อ
เดือน 

 Sriwattanapongse W. and Taninpong P. (2014) ได้ศึกษาพฤติกรรมการรังแกใน
โรงเรียนพบว่าเพศ โรงเรียน (ประถม มัธยม) กลุ่มอายุ ชนิดโรงเรียน (รัฐบาล เอกชน) การท าโทษ
ของพ่อแม่ และการท าร้ายกันทางกายของพ่อแม่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การรังแกของนักเรียน นอกจากนี้การได้เห็นว่าพ่อแม่กระท ารุนแรงต่อกันมีความสัมพันธ์อย่างมาก
กับการแสดงพฤติกรรมการรังแกมากกว่าผู้ที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่กระท ารุนแรงต่อกัน 

  จากสภาพปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความชุกของการรังแกของ
นักเรียนอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางสื่อและอินเทอร์เน็ตและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการรังแกของ
นักเรียนอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางสื่อและอินเทอร์เน็ตของนักเรียนในโรงเรียนเขตเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคเหนือ  และศึกษาการรังแกผ่านทางสื่อและอินเทอร์เน็ตและโลก
ไซเบอร์ (Cyber Bullying) ผลจากการศึกษานี้อาจมีประโยชน์ในการป้องกันการกระท ารุนแรง
ของนักเรียนผ่านทางสื่อและอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้สภาพ
ปัญหาของสังคมอีกด้วย และเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยกันหาวิธีการและแนวทางป้องกัน
ได้ทันท ี
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือประมาณความชุกของการรังแกของนักเรียนอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางสื่อ 
อินเทอร์เน็ตและ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการรังแกอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และ    
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

นิยามศัพท์ในการวิจัย 

 การรังแกแบบดั้งเดิม (Face to face or Tradition bullying) หมายถึงรูปแบบการกระท า
หรือลักษณะของการแสดงออกท่ีต้องการให้ผู้ถูกกระท าหรือหยื่อ และบุคคลรอบข้างของเหยื่อได้
เห็นหรือได้รับรู้ว่าใครเป็นผู้กระท า กระท าด้วยวิธ๊การใด ผลของการกระท าเป็นอย่างไร และมีผู้ที่
รับรู้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น 

 การรังแกในโลกไซเบอร์(Cyber bullying) หมายถึงการะท าที่หรือเหยื่อและบุคคลรอบข้าง
ของเหยื่อไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นผู้กระท า เป็นการกระท าท่ีมีผู้รับชมจ านวนมากและ
แพร่กระจายไปทั่วโลก และสามารถดูเหตุการณ์นั้นซ้ าๆได้ตลอดจนกว่าจะมีการลบข้อมูล 

 พฤติกรรมการรังแกผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต(Cyber bullying 
behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้กระท าท่ีกระท าต่อผู้ถูกกระท าหรือหยื่อและบุคคลรอบข้าง
ของเหยื่อผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ถูกกระท าหรือหยื่อไม่สามารถรับรู้ได้
ว่าใครเป็นผู้กระท า 

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ปัจจัยแรกคือปัจจัย ส่วนตัวเช่นเพศ ระดับชั้นเรียน ชนิดของโรงเรียน ปัจจัยที่สองการ
เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต การเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมเช่นสื่อที่ก้าวร้าวรุนแรงมี่อิทธฺ
พลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็ก ปัจจัยที่สามเป็นพฤติกรรมการบังเทิน ประเภทของภาพยนต์ที่
ชอบชม เกมทางคอมพิวเตอร์ที่ชอบเล่น  และ สุดท้ายเป็นปัจจัยด้านครอบครัว ครอบครัวถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ สภาพครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน ครอบครัว พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองประพฤติตัวใช้ความรุนแรง เด็กก็จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ เด็กที่มี
พฤติกรรมทะเลาะวิวาทส่วนมากเป็นเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีความรุนแรง  เด็กส่วนหนึ่งมี
ประสบการณ์ถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว และบางส่วนมีการสังเกตการกระท า
รุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

 กรอบแนวคิดในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดให้ตัวแปรอิสระคือ(1) คุณลักษณะของ
นักเรียน (2) การเข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (3) พฤติกรรมการบันเทิง (4) ภูมิหลัง
ครอบครัว ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์โดย พิจารณาจากรูปที่ 1.1 
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  ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา                                                                                                 
ตัวแปรตาม 

(1) คุณลักษณะของนักเรยีน  
         (เพศ ระดับชั้นเรียน และชนิดของโรงเรียน) 

(2) การเข้าถึงสื่อ อิเลค็โทรนิกส์และอินเตอร์เนต  
        (อุปกรณ์ที่ใช้ สถานท่ี และวัตถุประสงค์การเข้าถึงอินเตอร์เนต)  
 (3) พฤติกรรมการบันเทิง      
        (ภาพยนต์ เกมที่ชอบเล่น) 
 (4) ภูมิหลังครอบครัว  
        (สถานะการอาศยัในครอบครัว การรับรูห้รือเห็น   
         สมาชิกในครอบครัวทะเลาะใช้ค าหยาบคาย)  

 
รูปที่1.1 กรอบแนวคิดแสดงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

2. วิธีการวิจัย  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยการสัมภาษณ์
และการส ารวจนักเรียนที่เป็นหน่วยตัวอย่างที่สุ่มเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่ท าการศึกษา
ทั้งหมด 7,070 คนโดยแบ่งเป็น กลุ่มโรงเรียนรัฐบาล 4 โรงเรียน จ านวน 4,000 คน และกลุ่ม
โรงเรียนเอกชน 4 โรงเรียน จ านวน 3,070 คน 

 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วยนักเรียนทั้งหมดในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือน มกราคม 2558 ถึง มีนาคม 2558 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิสองขั้นตอน 
(Two-stage stratified sampling method) ส าหรับโรงเรียนรัฐบาลและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่มและชั้นภูมิสองขั้นตอน (Two-stage stratified cluster sampling method) ส าหรับ
โรงเรียนเอกชน แสดงในตารางที่ 1 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
โรงเรียนรัฐบาล 4 โรงเรียน จ านวน 199 คน และกลุ่มโรงเรียนเอกชน 4 โรงเรียน จ านวน 152 
คน รวม 351 คน 

เกณฑ์ในการได้มาจากการค านวณหาขนาดตัวอย่างจากการประมาณค่าสัดส่วนประชากรดังนี้ 
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เมื่อ  N = จ านวนหน่วยประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 7,070 คน 

   Z  = ค่าของตัวแปร Z ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 ซึ่งเท่ากับ 2.576 

     = สัดส่วนของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแกในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 =0.878 (ชุตินาถ ศักรินทร์กุล และอลิสา วัชรสินธุม, 2557) 

  1  = สัดส่วนของนักเรียนที่มีคุณลักษณะนอกเหนือจากที่สนใจ  

 d = ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการศึกษานี้ก าหนด 0.0 439 (5% ของ  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 

ประเภทโรงเรียน 
มธัยมศึกษา 

รวม 
1 2 3 

รัฐบาล 65 67 67 199 
เอกชน 49 54 49 152 

 รวม 114 121 116 351 

จากตารางที่ 1 แสดง ตารางไขว้ระหว่าง ประเภทของโรงเรียน และระดับชั้นการศึกษา จ านวน
นักเรียนตัวอย่างในการศึกษานี้ 351 คน ซึ่งจ านวน 199 คน (ร้อยละ 56.70) มาจากโรงเรียน
รัฐบาล 

 ในการศึกษาเรื่องนี้ ใช้การวิเคราะห์สถิติพรรณนาส าหรับศึกษาความชุกของการรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์ ตัวแปรที่สนใจของการศึกษาประกอบด้วย 11 ตัว และตัวแปรผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัว
แปรตามเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า ตัวแปรตามจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) คุณลักษณะของนักเรียน 
(เพศ ระดับชั้นเรียน และชนิดของโรงเรียน) (2) การเข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 
(อุปกรณ์ท่ีใช้ สถานที่ และวัตถุประสงค์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) (3) พฤติกรรมการบันเทิง 
(ภาพยนตร์ เกมที่ชอบเล่น) (4) ภูมิหลังครอบครัว (สถานะการอาศัยในครอบครัว การรับรู้หรือ
เห็นสมาชิกในครอบครัวทะเลาะใช้ค าหยาบคาย) โดย การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  การทดสอบ
ไคสแควร์ของเพียร์สันน ามาใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ และตัวแปรที่สนใจศึกษา  

 
 การทดสอบไคสแวร์ (Pearson’s Chi-square test) 
 สถิติไคสแควร์ของเพียร์สันส าหรับทดสอบความเป็นอิสระน ามาใช้ประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่สนใจศึกษากับตัวแปรผลลัพธ์ 

    
2r c

ij ij2

i 1 j 1 ij

(O E )

E


 


  

โดยที่ ijO  เป็นความถี่ที่สังเกตได้ในกลุ่มท่ี  i ของตัวแปรที่สนใจศึกษา และ ผลลัมธ์ที่ j  
 ijE เป็น ความถี่คาดหวัง ซึ่งค านวณได้จาก 
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c r

ij ij

j 1 i 1

ij

O O

E
n

 


 
         n เป็นขนาดตัวอย่าง 

เมื่อสมมติฐานว่างของการเป็นอิสระเป็นจริง การแจกแจงไคสแควร์มีองศาความเป็นอิสระ
เป็น ( r 1)( c 1)   
 

3. ผลการวิจัย และอธิบายผลการวิจัย  

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนตัวของตัวอย่างนักเรียนที่สุ่มเลือกมาจ านวน 351 คน เป็นเพศ
ชายร้อยละ 32.48 เพศหญิงร้อยละ 67.52 ส่วนใหญ่นักเรียนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ92.59 เป็น
นักเรียนที่มาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ด้วยร้อยละที่ใกล้เคียงกัน(32.48, 34.47 
33.05 ตามล าดับ) และเป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลร้อยละ 56.70 

 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตพบว่าใช้สื่อ/อุปกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
36.57 สถานที่ที่นักเรียนเล่นอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 42.70 ส่วนมาก
นักเรียนเล่นอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการบ้าน เล่นโปรแกรมแชท และเล่นเกมประมาณร้อยละ 27 
เท่ากัน นักเรียนชอบดูละคร/ภาพยนตร์ประเภท การ์ตูนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.80 ส่วนเกม
ที่นักเรียนชอบเล่นคือ RPG (Role Play Game) คิดเป็นร้อยละ 32.54 

 ปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนใหญ่นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 67.81 
และส่วนใหญ่การเลี้ยงดูในครอบครัวเป็นแบบประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 81.48 นักเรียนเคย
เห็นบิดา มารดา ทะเลาะกันโดยใช้ค าหยาบคาย ความถี่ประมาณ 1-5 ครั้งต่อปีคิดเป็นร้อยละ 
78.70  ของนักเรียนทั้งหมด   

 นักเรียนเคยเห็น/รับรู้ว่ามีบุคคลอ่ืนใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต เพ่ือรังแกกันคิดเป็นร้อยละ 72.93 
โดยวิธีการนินทาผู้อ่ืนผ่านโปรแกรมแชท เช่น Facebook, Line คิดเป็นร้อยละ 27.51 รองลงมา
คือ แกล้งผู้อ่ืนผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ เช่น ถ่ายรูปแกล้งเพ่ือนคิดเป็นร้อยละ 23.99 และการลบ
หรือบล็อกผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ร้อยละ14.99 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์จ าแนกตามเพศ 

การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 
N=351(100%) 

 

ชาย 
N=114(32.48%

) 

หญิง 
N=237(67.52%) 

ไม่เคยเป็นเหยื่อและไม่เคยรังแกผู้อื่น 157(44.73%) 62(39.49%) 95(60.51%) 
เป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร ์ 162(46.15%) 43(26.54%) 119(73.46%) 
รังแกผู้อื่นทางโลกไซเบอร์ 147(41.88%) 39(26.53%) 108(73.47%) 
รังแกผู้อื่นทางโลกไซเบอร์ หรือ เคยเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 194(55.27%) 52(26.80%) 142(73.20%) 
รังแกผู้อื่นทางโลกไซเบอร์ และ เคยเเปน็เหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 115(32.76%) 30(26.09%) 85(73.91%) 

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์162 คน (ร้อยละ 46.15) 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมรังแกผู้อ่ืนทางไซเบอร์ 147 คน (ร้อยละ 41.88) นักเรียนที่เป็นทั้งผู้ที่เคย
รังแกผู้อ่ืนทางไซเบอร์ หรือเคยเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี 194 คน (ร้อยละ 
55.27) ส่วนนักเรียนนักเรียนที่เป็นทั้งผู้ที่เคยรังแกผู้อ่ืนทางไซเบอร์ และ เคยเป็นเหยื่อของการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี 115 คน (ร้อยละ 32.76) 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์จ าแนกตามเพศ 

เคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร ์ ร้อยละ 

N=162(100%) ชาย=43(26.54) หญิง119 (73.46) 

วิธีการรังแกผ่านโลกไซเบอร์* 
ถูกนินทาผ่านโปรแกรมแชท เช่น Facebook, Line 
ได้รับโทรศัพท์/ข้อความแกล้งผ่านมือถือ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ 
ถูกแกล้งผ่านมือถือหรือเวบ็ไซต์ เช่น ถ่ายรูปแกล้งเพื่อน 
ถูกน าความลับไปเผยแพร่ผ่านมอืถือหรอืเว็บไซต์ 
ถูกแอบอ้างชื่อผู้อื่นไปให้ร้าย ผ่านมอืถือหรือเว็บไซต์ 
การลบหรือบล็อกผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ 
 

 
91(56.17%) 
21(12.96%) 
117(72.22%) 
30(18.52%) 
17(10.49%) 
33(20.37%) 

 
21(23.08%) 
4(19.05%) 
28(23.93%) 
11(36.67%) 
6(35.29%) 
9(27.27%) 
 

 
70(76.92%) 
17(80.95%) 
89(76.07%) 
19(63.33%) 
11(64.71%) 
24(72.72%) 
 นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อถูกรังแกโดยการใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต 

ไม่บอกใคร 

บอกครู 

บอกที่บ้าน 

บอกเพื่อน 

บอกแฟน 

 

 

54(33.33%) 

13(8.02%) 

32(19.75%) 

61(37.65%) 

2(1.23%) 

 

16(29.63%) 

6(46.15%) 

7(21.88%) 

14(22.95%) 

0(0.00%) 

 

38(70.37%) 

7(53.85%) 

25(78.12%) 

47(77.05%) 

2(100.00%) 

*ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางที่ 3 นักเรียนที่เป็นเหยื่อเคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ถูกแกล้งผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ เช่น 
ถ่ายรูปแกล้งเพ่ือนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาถูกนินทาผ่านโปรแกรมแชท เช่น 
Facebook, Line คิดเป็นร้อยละ56.17 ผู้ชายถูกรังแกโดยถูกน าความลับไปเผยแพร่ผ่านมือถือ
หรือเว็บไซต์มากที่สุด (36.67%) รองลงมาคือถูกน าความลับไปเผยแพร่ผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ 
(35.29%)  ส่วนมากผู้หญิงถูกรังแกได้รับโทรศัพท์/ข้อความแกล้งผ่านมือถือ อีเมล์ หรือเว็บไซต์  
(80.95%)  รองลงมาถูกนินทาผ่านโปรแกรมแชท เช่น Facebook, Line และ ถูกแกล้งผ่านมือถือ
หรือเว็บไซต์ เช่น ถ่ายรูปแกล้งเพ่ือน(76.92%,76.07%) เมื่อเขาเป็นเหยื่อของการรังแก เขาบอก
เพ่ือนร้อยละ37.65 

 จากตารางที่ 4 นักเรียนไปรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์โดยแกล้งผู้อื่นผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ 
เช่น ถ่ายรูปแกล้งเพ่ือนร้อยละ 74.83 รองลงมานินทาผู้อ่ืนผ่านโปรแกรมแชท เช่น Facebook, 
Lineร้อยละ 54.42 การลบหรือบล็อกผู้อ่ืนผ่านเว็บไซต์ร้อยละ 24.49 นักเรียนใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต 
รังแกเพ่ือนในห้องบ่อยที่สุดร้อยละ 82.99  เมื่อนักเรียนใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต ในการรังแกผู้อ่ืนไม่ได้
กระท าคนเดียวโดยการ นัดกับเพ่ือนร้อยละ 60.54 

 สาเหตุใดที่นักเรียนจึงใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตไปรังแกผู้อ่ืนเป็นเพราะ เคยขัดข้องหมองใจมา
ก่อนร้อยละ 28.57   ถูกท้าทายหรือยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามร้อยละ 21.77   สาเหตุอ่ืนๆไม่ระบุร้อย
ละ 32.65 ส่วนใหญ่นักเรียนจะบอกบอกเพ่ือนร้อยละ 60.54 เมื่อใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตไปรังแกผู้อื่น 

            ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และตัวแปรที่สนใจ
ศึกษา เนื่องตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรกลุ่ม น าการทดสอบไคสแควร์เพียร์สันมาใช้วิเคราะห์
นัยส าคัญทางสถิติของแต่ละกรณี พบว่า (1) เพศ (2) อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
(โทรศัพท์มือถือ/SamartPhone คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บแล็ต) (3) สถานที่ที่ใช้เพ่ือเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต (โรงเรียน และบ้านเพ่ือน) (4) วัตถุประสงค์ในการใช้ (ดูดวง) (5) ละคร/ภาพยนตร์
ประเภท การ์ตูน ดราม่า และ (6) เกมส์ที่นักเรียนชอบเล่น(RPG) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ไปรังแกผู้อ่ืนผ่านทางไซเบอร์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.10 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนที่เคยไปรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์จ าแนกตามเพศ 

เคยไปรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์ 
 

จ านวน (ร้อยละ) 

ทั้งหมด147(100%) ชาย=39(26.53%) หญิง=108(72.47%) 

วิธีการรังแกผ่านโลกไซเบอร์* 
 
นินทาผู้อื่นผ่านโปรแกรมแชท เช่น Facebook, Line 
โทร/ส่งข้อความแกล้งผู้อื่นผ่านมอืถือ อเีมล์ หรือเว็บไซต์ 
แกล้งผู้อื่นผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ เช่น ถา่ยรูปแกล้งเพื่อน 
น าความลับของผู้อื่นไปเผยแพร่ผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ 
แอบอ้างชื่อผูอ้ื่นไปให้ร้าย ผ่านมือถอืหรอืเว็บไซต ์
การลบหรือบล็อกผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ 

 
80(54.42%) 
23(15.65%) 
110(74.83%) 
13(8.84) 
3(2.04%) 
36(24.49%) 

 
 
19(23.75%) 
7(30.43%) 
26(23.64%) 
3(23.08%) 
0(0.00%) 
14(38.89%) 

 
 
61(76.25%) 
16(69.57%) 
84(76.36%) 
10(76.92%) 
3(100.00%) 
22(61.11%) 

นักเรียนกลุ่มใดที่นักเรียนใช้ส่ือ อินเทอร์เน็ต รังแกบ่อยที่สุด 
เพื่อนในห้อง 
เพื่อนต่างห้อง     
รุ่นพี่ 
รุ่นน้อง 
นักเรียนต่างโรงเรียน  
 

 
122(82.99%) 
11(7.48%) 
3(2.04%) 
3(2.04%) 
8(5.44%) 
 

 
34(27.87%) 
1(9.09%) 
1(33.33%) 
1(33.33%) 
2(25.00.%) 

 
88(72.13%) 
10(90.91%) 
2(66.67%) 
2(66.67%) 
6(75.00%) 
 เมื่อนักเรียนใช้ส่ือ อินเทอร์เน็ต ในการรังแกผู้อื่น  

คนเดียว 
นัดกับเพื่อน 
 

 
58(39.46%) 
89(60.54%) 

 
18(31.03%) 
21(23.59%) 

 
40(68.97%) 
68(76.41%) 

สาเหตุใด นักเรียนจึงใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตไปรังแกผู้อื่น 
เคยขัดข้องหมองใจมาก่อน 
ถูกกดขี่ข่มเหง ถกูท าให้รู้สึกอาย 
ถูกท้าทายหรือยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม 
เร่ืองแฟน หรือเร่ืองกิ๊ก 
ต้องการให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับ 
อื่นๆ (ระบุ) 
 

 
42(28.57%) 
8(5.44%) 
32(21.77%) 
10(6.80%) 
7(4.76%) 
48(32.65%) 

 
12(28.57%) 
3(37.50%) 
10(31.25%) 
2(20.00%) 
2(28.57%) 
10(20.83%) 

 
30(71.43%) 
5(62.50%) 
22(68.75%) 
8(80.00%) 
5(71.43%) 
38(79.17%) 
 ส่วนใหญ่นักเรียนจะบอกใครเมื่อใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตไปรังแกผู้อื่น 

ไม่บอกใคร 
บอกครู       
บอกที่บ้าน       
บอกเพื่อน       
บอกแฟน 

 
38(25.85%) 
5(3.40%) 
13(8.84%) 
89(60.54%) 
2(1.36%) 
 

 
12(31.57%) 
2(40.00%) 
0(0.00%) 
25(28.09%) 
0(0.00%) 

 
38(68.42%) 
5(60.00%) 
13(100.00%) 
89(71.91%) 
2(100.00%) 

*ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา พฤติกรรมการรังแกผ่านไซเบอร ์
  

 
Non-CB CB Chi-sq p-value 

 
204(58.12%) 147(41.88%) 

  เพศ 
    ชาย 75(36.76%) 39(26.53%) 4.08 0.043** 

หญิง 129(63.24%) 108(73.47%) 
  ระดับชั้น 

  
0.7 0.700 

มัธยมศึกษา ปีที ่1 69(33.82%) 45(30.61%) 
  มัธยมศึกษา ปีที ่2 71(34.80%) 50(34.01%) 
  มัธยมศึกษา ปีที ่3 64(31.37%) 52(35.37%) 
  ชนิดของโรงเรียน 

  
1.36 0.240 

รัฐบาล 121(59.31%) 78(53.06%) 
  เอกชน 83(40.69%) 69(53.06%) 
  อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต*  

  
0.8 0.849 

สมาร์ทโฟน 174(85.29%) 135(91.84%) 3.47 0.060* 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 121(59.31%) 104(70.75%) 4.85 0.028** 
โน้ตบุ๊กคอมพวิเตอร์ 108(52.94%) 89(60.54%) 2.01 0.160 
แท็บแล็ต 58(28.43%) 55(37.41%) 3.16 0.080* 
อื่นๆระบุ...... 1(0.49%) 0(0.00%) 0.72 0.400 

สถานที่ที่เล่นอินเตอร์เน็ต* 
  

9.1452 0.027** 
บ้าน 194(95.10%) 145(98.64%) 3.25 0.070* 
โรงเรียน 115(56.37%) 111(75.51%) 13.65 0.000** 
ร้านอินเตอร์เน็ต 62(30.39%) 48(32.65%) 0.2 0.650 
บ้านเพื่อน 49(24.02%) 68(46.26%) 19.01 0.000** 

เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อการใด* 
  

6.880 0.1424 

ท าการบา้น 79(38.73%) 45(30.61%) 2.46 0.120 
หาความรู้เพิ่มเติม 87(42.65%) 57(38.78%) 0.53 0.470 
เล่นโปรแกรมแชท   158(77.45%) 112(76.19%) 0.08 0.780 
เล่นเกมส ์ 116(56.86%) 90(61.22%) 0.67 0.410 
ดูดวง 50(24.51%) 55(37.41%) 6.79 0.009** 

*ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ                                                                                  
*นัยส าคัญ 0.10   **นัยส าคัญ 0.05  
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรังแกผ่ามโลกไซเบอร์ และ ปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา (ต่อ) 

Determinant 

CB behavior 

Chi-sq p-value Non-CB 
204(58.12%) 

 

CB 
147(41.88%) 

 ละคร/ภาพยนตร์*     8.4716 0.076* 

บู๊ แอก็ชั่น 154(75.49%) 118(80.27%) 1.12 0.290 

แนวผจญภัย 88(43.14%) 63(42.86%) 0.002 0.960 

การ์ตูน 146(71.57%) 128(87.07%) 12 0.001** 

ตลก เบาสมอง 152(74.51%) 118(80.27%) 1.6 0.210 

ดราม่า 8(3.92%) 19(12.93%) 9.75 0.002** 

เล่นเกมส*์     2.161 0.7062 

ไม่เล่น 151(74.02%) 115(78.23%) 0.83 0.360 

MOBA 50(24.51%) 38(25.85%) 0.08 0.770 

RPG 62(30.39%) 61(41.50%) 4.63 0.031** 

Simulation 60(29.41%) 57(38.78%) 3.37 0.070* 

Puzzle 26(12.75%) 24(16.33%) 0.9 0.340 

อาศัยอยู่กับใคร      3.96  0.41 

บิดา มารดา           136(66.67%) 
       
 

 

102(69.39%)   

บิดา 13(6.37%) 
 

7(4.76%)   

มารดา 30(14.71%) 
 

20(13.61%)   

ญาติ 16(7.84%) 16(10.88%)   

คนเดียว     9(4.41%) 2(1.36%)   

การเลี้ยงดู     

เข้มงวด/ควบคุม/บังคับ 40(19.61%) 17(11.56%) 4.25 0.24 

ปล่อยปละละเลยไม่สนใจ 2(0.98%) 1(0.68%)   

ตามใจทุกอย่าง 3(1.47%) 2(1.36%)   

ประชาธิปไตย (ให้อิสระตามสมควร/ไม่ตามใจทุก
อย่าง) 

159(77.94%) 127(86.39%)   

เคยเห็นบิดา มารดา ทะเลาะกัน โดยใชค้ าหยาบคาย
บ่อยแค่ไหน 

    

ไม่เคยเห็น 109(53.43%) 73(49.66%) 2.57 0.47 

1-5 ครั้งต่อปี 72(35.29%) 61(41.50%)   

6-10  ครั้งต่อปี 11(5.39%) 4(2.72%) 
 

  

มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 22(10.78%) 9(6.12%)   

*ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ     
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5. สรุปและอภิปรายผล  

  ความชุกของการรังแกของนักเรียนอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางสื่อ อินเทอร์เน็ตและ การ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 74.64 (รวมการไปรังแก
ผู้อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์อย่างเดียวร้อยละ 41.88  และที่เป็นทั้งรังแกผู้อ่ืนทางโลกไซเบอร์และเป็น
เหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ร้อยละ  32.76) เป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ร้อยละ 
78.91   (เป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์อย่างเดียวร้อยละ 46.15 และที่เป็นทั้งรังแกผู้อ่ืน
ทางโลกไซเบอร์และเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ร้อยละ 32.76) ผู้หญิงมีแนวโน้มเป็น
เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์มากกว่าผู้ชาย (119/237=50.21%, 43/114=37.72%) ในท านอง
เดียวกันผู้หญิงมีแนวโน้มไปรังแกผู้ อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์มากกว่าด้วย (108/237=45.57%, 
39/114=34.21%) 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงส าหรับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เพศ อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
(โทรศัพท์มือถือ/SamartPhoneคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บแล็ต) สถานที่ท่ีใช้เพื่อเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต (ที่บ้าน โรงเรียน และบ้านเพื่อน) วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ดูดวง) ละคร/
ภาพยนตร์ประเภท( การ์ตูน ดราม่า) และ เกมส์ที่นักเรียนชอบเล่น (RPG  Simulation)อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.10 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wachs et al (2015) ที่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออก
ของวันรุ่นที่มีแนวโน้ม รังแกผู้อ่ืนทางโลกไซเบอร์ โดยพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างสูงระหว่าง
พฤติกรรมประจ าวันเช่นชอบทะเลาะ ก้าวร้าว การดื่มสุรา  การหนีเรียน กับพฤติกรรมการรังแก 
ผ่านโลกไซเบอร์และสอดคล้องกับการศึกษาของ Saotong R.(2015)ที่ว่าการเลียนแบบสื่อและ
อิทธิพลจากเพ่ือนสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
ร้อยละ 24.3 อย่างมีนัยคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ Samoh et al (2014) เพ่ืออธิบายความชุกและ
สหสัมพันธ์ของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ระหว่างนักเรียนมัธยมในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่าหนึ่งในสามของนักเรียนมัธยมเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในการศึกษานี้
นักเรียนส่วนใหญ่เชื่อว่าการรังแกกลั่นแกล้งกันทางโลกไซเบอร์ เป็นพฤติกรรมปรกติที่ใครคนหนึ่ง
เผชิญในชีวิตประจ าวัน บางคนกล่าวว่าเป็นเรื่องสนุกและยังพบว่านักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่กล่าว
มา ส่วนใหญ่เป็นการเล่นสนุกระหว่างเพ่ือนๆ ไม่ได้เป็นสาระส าคัญท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกกังวล จาก
การศึกษาบ่งชี้ว่าผู้เป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มมีการนับถือตัวเองต่ า 

มีงานวิจัยในประเทศตะวันตกกล่าวว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้
เข้ามาร่วมประมาณ 1ใน 4 ถึง 1ใน 3 ของการรังแกผู้อื่นต่อหน้าทั้งหมด Sittichai R. และSmith 
P.K.(2013) ได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และการรังแกผู้อ่ืนต่อหน้า ใน
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วัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพาะประเทศไทย มีรายงานวิจัย 8 เรื่องท่ีพบว่า มีเพียง 3 เรื่องกล่าวถึง
อย่างแน่ชัดถึงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และไม่ได้
จ าแนกให้เห็นความแตกต่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์และ การรังแกจากการทั่วไป โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษางานวิจัยในอนาคตในเรื่องเหล่านี้ทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้  

จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่าควรมีการรณรงค์ต่อต้านพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
ครู ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ควรตระหนัก และเฝ้าระวังเพฤติกรรมนี้โดยการสร้างมาตรฐานทางสังคม
ออนไลน์ที่บ่งบอกกว่าจะไม่ยอมรับหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรังแก กลั่นแกล้งกันผ่านโลก
ไซเบอร์ รวมทั้งหาสาเหตุและการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ในพื้นที่เขตหรือจังหวัดอ่ืนๆแล้วน าผลการศึกษามา
เปรียบเทียบกันและมองในภาพรวมเพ่ือเป็นแนวทางในการให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ภาครัฐในการหาทางป้องกันหรือหยุดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชน ปัญหาที่พบใน
การศึษาครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์นักเรียน  ต้องมีการชี้แจงให้นักเรียนทราบ
ถึงพฤติกรรมการรังแกและการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
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