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รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะ
ออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร รูปแบบ เนื้อหา และลักษณะการมีส่วนร่วมใน
การกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพจเฟซบุ๊กจ านวน 4 เพจ 
ได้แก่ เพจแหม่มโพธิ์ด า, เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน, เพจอีจัน และเพจสัตว์โลกอมตีน เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) โดยใช้ตารางลงรหัส (Coding Sheets) ก่อนท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะประชากรที่ถูกกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งไม่ระบุช่วงอายุ ส่วนรูปแบบการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการล่อลวงหรือหยอกล้อ (Outing and Trickery) ส่วนเนื้อหาการกลั่นแกล้งบน
พ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ที่ไม่ใช่ค าพูด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง และเนื้อหาที่ใช่ค าพูด พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นข้อความแสดงความคิดเห็น ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะ
ออนไลน์ พบว่ามีการกดถูกใจ (Likes) ในช่วง 10,001 เป็นไปมากที่สุด มีการแบ่งปัน (Shares) 
ในช่วง 1 – 500 มากที่สุด และมีการแสดงความคิดเห็น (Comments) ในช่วง 501 – 1,000 มาก
ที่สุด  

ค าส าคัญ: การกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ , ลักษณะการมีส่วนร่วม, เครือข่ายสังคม
ออนไลน์, เพจเฟซบุ๊ก  
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Abstract 

 The purposes of ‘Type of online cyberbullying and audience engagement’ 
were to study demographic characteristics, types and engagement of cyber bullying. 
This research study 4 Facebook accounts which are Queentoggetherisonem, Ejeab, 
Ejean2016 and Sadlokomteen. Data for quantitative research were gathered from a 
coding sheets. Content analysis referred in the study.  

 The results showed that the demographics of cyber-bullying population are 
mostly male, not specific of age range. The pattern of cyber-bullying are mostly 
outing and trickery. The results also showed that non-verbal cyber-bullying are 
mainly found through using images, while for verbal it is mainly found in comments. 
For involvement in cyber-bullying, the results showed that there were more than 
10,001 likes, shares mostly in the range of 0 to 500 and the most comments are in 
the range of 501 - 1,000.  

Keywords: Outing and Trickery, Type of participate, Cyberbullying, Social Network, 
Facebook Fanpage 

 

  



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 65 

ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง
เป็นยุคที่ผู้คนต่างให้ความสนใจกับอุปกรณ์สื่อสารพกพาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน 
(Smartphone), ไอโฟน (iPhone), ไอแพด (iPad), แท็บเล็ต (Tap Let), หรือแอนดรอย (Android) 
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคือ แชท (Chat) แชร์ (Share) และโพสต์ (Post) ข้อความ 
รูปภาพ หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนการกดถูกใจ (Like) หรือเพ่ือให้ผู้ใช้เท่าทันกระแส
สังคมในขณะนั้น ส่งผลให้ผู้คนในปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะสังคมก้มหน้า (Social Ignore) น ามาซึ่ง
พฤติกรรมการสื่อสารที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิม กล่าวคือ รูปแบบของการสื่อสารจะไปปรากฏบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) ตามแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Line มากกว่าการ
สนทนาแบบซึ่งหน้า (Face to Face) ซึ่งเป็นการพูดคุยกันบนโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นสื่อสังคม
ออนไลน์จึงท าหน้าที่หลอมรวมตัวเราให้เข้าไปอยู่ในทุกกิจวัตรทางสังคมได้อย่างแนบเนียน 

 การสื่อสาร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก เรียกได้ว่าที่ใดมี
มนุษย์ที่นั้นมีการสื่อสาร เดิมทีการสื่อสารมีไว้เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน หรือเพ่ือส่งข้อมูล
ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับปัจจุบันมากนัก เช่น การสื่อสารรูปแบบปากเปล่า การใช้ม้าเร็ว หรือ
นกพิราบสื่อสาร แต่ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเป็นการส่งจดหมาย โทรเลข 
โทรทัศน์ และวิทยุ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ส่งผลท าให้มนุษย์
เราเริ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในชีวิตประจ าวันมากขึ้นด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาจ
กล่าวได้ว่า ช่องทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลงและข้ามผ่านพรมแดนต่างๆ อย่างกว้างขวาง น ามาซึ่ง 
การเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรูปแบบเดิมไปสู่การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถเป็นผู้ส่งไปได้ในเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในโลกออนไลน์ที่
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ผู้ อ่ืนส่งมา และตนเองก็อาจเป็นผู้ส่งสารชุดใหม่ให้ผู้ อ่ืน
รับทราบได้อย่างทันท่วงที สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลคือ ช่องว่างขอเวลาและสถานที่ที่หดแคบลง
เรื่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่สะท้อนภาพ
ของเวลากับพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน 

 อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2559 โดย
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของไทยเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยจ านวนการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวัน (กรกช แสนจิตร, 2559) และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสื่อสารรวมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ไร้ขีดจ ากัดได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลที่ไม่
สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดขึ้นบนระบบอินเทอร์เน็ตได้ จึงน ามาซึ่งความเสี่ยงสูงที่
ผู้ใช้บริการอาจเข้าข่ายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้ อ่ืนบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ หรือ Cyber 
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Bullying ที่เป็นลักษณะของการเขียนข้อความต่อว่า ดูถูก ล้อเลียน อีกทั้งการใช้รู้ภาพ คลิปวีดีโอที่
เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืนทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นความจริง เพ่ือไปเผยแพร่ ส่งต่อทางอินเตอร์เน็ต
หรือโทรศัพท์มือถือเพ่ือการก่อกวน คุกคามหรือท าให้คนอ่ืนได้รับความเสียหาย อับอาย ซึ่งวิธีนี้เป็น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่กระจาย ได้อย่างรวดเร็วและทุกคนสามารถเข้ามาร่วมใน
การรับรู้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในขณะที่ผู้ถูกกระท าไม่สามารถตอบโต้ได้ โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวจะน ามาซึ่งความรู้สึกเครียด เจ็บปวด อับอายและสูญเสียความมั่นใจในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม (ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, 2553) 

ดังนั้น พฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อ่ืนบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ (Cyber Bullying) ถือเป็น
รูปแบบการกลั่นแกล้งที่แตกต่างไปจากการกลั่นแกล้งรูปแบบดั้งเดิมที่เป็น การกลั่นแกล้งทางร่างกาย 
(Physical Bullying) การกลั่นแกล้งทางวาจา (Verbal Bullying) และการลั่นแกล้งทางสังคม (Social 
Bullying) การกลั่นแกล้งรูปแบบใหม่นี้เกิดขึ้นพร้อมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ามกลางยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผลส ารวจนิด้าโพล เรื่อง “ทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อ
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.59 ระบุว่าใช้ Facebook เป็น
ช่องทางในการกลั่นแกล้ง อีกทั้งยังพบว่าพฤติกรรมการรังแก การกลั่นแกล้งกันท าให้ผู้อ่ืนเสียหายหรือ
เดือดร้อน ปรากฏเป็นการโพสต์ด่าท่อ พูดจาส่อเสียด ให้ร้าย ดูถูก หรือขู่ท าร้ายมากที่สุด (NIDA Poll 
โพลแห่งประเทศไทย, 31 มีนาคม 2560) ซึ่งจากการค้นคว้าเอกสารและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยจึงจ าแนกรูปแบบพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ไว้ด้วยกัน 8 รูปแบบ คือ 
1) การกีดกัน (Exclusion) 2) การเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อ่ืน (Cyber Stalking) 3) การนินทา 
(Gossip) 4) การล่อลวง หรือ การหยอกล้อ (Outing and Trickery) 5) การละเมิดทางเพศ (Sexual 
Harassment) 6) การปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน (Impersonation) 7) การคุกคามบนโลกออนไลน์ (Cyber 
Threats) และ 8) การต่อสู้บนโลกออนไลน์ (Flaming)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า พฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้ อ่ืนบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 
(Cyber Bullying) ได้กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ก าลังได้รับความสนใจในขณะนี้ โดยพ้ืนที่สาธารณะ
ออนไลน์ที่ถูกน ามาใช้ในการกลั่นแกล้งอันดับหนึ่ง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ถือเป็นทางเลือกใหม่
ของการใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองอ านาจ อีกทั้งก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืนได้ง่าย เช่น 
การบันทึกรูป, ข้อมูลหรือน ารูปของผู้อ่ืนไปเผยแพร่, โพสต์หรือแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
รูปภาพหรือข้อมูลนั้นๆ (ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ, 2559) ด้วยเหตุนี้จึงน ามาซึ่งการศึกษาพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กจ านวน 4เพจ ที่ได้รับเลือกให้เป็น Vote of 
the year 2017 จากเว็บสนุกดอทคอม (www.sanook.om) ซึ่งเป็นเพจที่มีผู้เข้าไปอ่าน คอมเม้นต์ 
(Comment) และแชร์ (Share) มากที่สุดซึ่งคือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพจ มิใช่แค่วัดจากจ านวนการ
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ไลค์ (Like) หรือการติดตาม(Follows) แต่อย่างใด โดยคัดเลือกมา 4 เพจตามล าดับดังนี้ 1) เพจ
แหม่มโพธิ์ด า 2) เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน 3) เพจอีจัน และ 4) เพจสัตว์โลกอมตีน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณะประชากรของผู้ถูกกลั่นแกล้งบนที่ปรากฏบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 

3. เพ่ือศึกษาเนื้อหาการกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ 

4. เพ่ือศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 

 

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

1. ภาพลักษณะประชากร หมายถึง ภาพลักษณะบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้ง โดยแบ่งเป็นเพศและ
ช่วงอายุ 
  - เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก  

  - ช่วงอายุ หมายถึง วัยเด็ก (0-12 ปี) วัยรุ่น (13-21 ปี) วัยผู้ใหญ่ (22 ปีขึ้นไป)  

2. เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาที่ถูกน าเสนอผ่านเพจเฟซบุ๊ก 4 เพจ ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาที่ไม่ใช้ค าพูด (Nonverbal Message Codes) ได้แก่ ภาพนิ่ง, วีดีโอ, ลิงค์ (link) และเนื้อหาที่
ใช่ค าพูด (Verbal Message Codes) ได้แก่ ข้อความที่ใช้แสดงความรู้สึก, ข้อความแสดงความคิดเห็น 
และข้อความแสดงข้อเท็จจริง 

3. รูปแบบการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ (Type of Cyber bullying) หมายถึง 
พฤติกรรมการรังแกที่สังคมไม่ยอมรับ เป็นพฤติกรรมที่มุ่งท าร้ายหรือท าลายผู้อ่ืนให้ อับอายและเป็น
การกระท าที่เกิดขึ้นซ้ าๆ อย่างต่อเนื่อง และระยะยาวซึ่งกระท าผ่านทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
สามารถจ าแนกพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะได้ 8 รูปแบบ ดังนี้  1) การกีดกัน 
(Exclusion) 2) การเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อ่ืน (Cyber Stalking) 3) การนินทา (Gossip) 4) การ
ล่อลวง หรือ การหยอกล้อ (Outing and Trickery) 5) การละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) 
6) การปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน (Impersonation) 7) การคุกคามบนโลกออนไลน์ (Cyber Threats) และ 
8) การต่อสู้บนโลกออนไลน์ (Flaming) 
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4. ลักษณะการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนที่เป็นไป
ในรูปของผู้เข้าร่วมมีส่วนกระท าให้เกิดผลของกิจกรรม ไดแก่ การกดถูกใจ (Like) การแบ่งปัน 
(Shares) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ใน 4 เพจเฟซบุ๊ก 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะ
ออนไลน์” ใช้แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์และเฟซบุ๊ก (Social Network and Facebook) ในการ
อธิบายถึง การสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏบนโลกออนไลน์หรือทาง
อินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเสมือน 
(Virtual Community) สังคมประเภทนี้เป็นการท าให้ผู้คนสามารถท าความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่าน
การติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย (Network) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) (เศรษฐพงค์ มะลิ
สุวรรณ, 2553) โดยเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ที่สามารถเป็นได้ทั้งพ้ืนที่
ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ที่ผู้ใช้สามารถแสดงความสนใจในเรื่องราวต่างๆ และ
สามารถรวมกลุ่มประสานความคิด แสดงจุดร่วม หรืออุดมการณ์เดียวกัน โดยมีเฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ (Online Public Sphere) เพ่ือ
ใช้อธิบายถึงพ้ืนที่ที่ใช้ในการต่อรองอ านาจ ขับเคลื่อนสังคม รวมถึงการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนร่วม 
(Sense of public) อย่างเสมอภาคเท่าเทียม จนเกิดเป็นข้อต่อรองที่ใช้ในการกลั่นแกล้งออนไลน์ทั้งที่
ผู้กระท ารู้ตัว และไม่รู้ตัวน ามาซึ่งการละเมิดสิทธิต่างๆ (กุสุมา กูใหญ่, 2556) 

การศึกษาครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้จ าแนกรูปแบบการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 
(Cyberbullying) ไว้ด้วยกัน 8 รูปแบบ อันได้แก ่ 

1) การกีดกัน (Exclusion) คือ การตั้งใจกีดกัน (Block, Unfriend) หรือไล่บางคนออกจาก
กลุ่มออนไลน์ เช่น Line Facebook  

2) การเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อ่ืน (Cyber Stalking) คือ พฤติกรรมหมกมุ่นตามติดชีวิต
ผู้อ่ืนด้วยการคุกตามในลักษณะการส่งอีเมล์ซ้ าๆ รวมถึงการส่งข้อความส่วนตัว การส่งรูปภาพ วีดีโอ 
หรือแท็กเหยื่อลงในโพสต์ที่ผู้ถูกกระท าไม่ต้องการ  

3) การนินทา (Gossip) คือ การโพสต์หรือส่งข้อความเพ่ือท าลายชื่อเสียงของผู้อ่ืน ท าลาย
ความสัมพันธ์ หรือท าลายความมั่นใจของผู้ถูกกระท า 
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 4) การล่อลวง หรือ การหยอกล้อ (Outing and Trickery) คือ การล่อลวง หยอกล้อ หรือ
ยั่วโมโหให้ผู้ถูกกระท าเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง เพ่ือที่จะน าข้อมูลของผู้ถูกกระท า มาเผยแพร่ต่อพ้ืนที่         
สาธารณะออนไลน์ เช่น การน าเนื้อหาที่คุยกันออมาจากห้องสนทนาแล้วน าไปกระจายข้อมูลต่อโดย
ใช้ค าพูดที่หยาบคายก่อให้เกิดการดูหมิ่นผู้ถูกกระท า   

5) การละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยการโพสต์ หรือส่งข้อความอนาจาร 
(Sexting) เช่น การพูดจาสองแง่สองง่ามหรือวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย เป็นต้น  

6) การปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน (Impersonation) คือ การสร้างบัญชีปลอมเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การกลั่นแกล้ง หรือส่งข้อความเพ่ือท าลายชื่อเสียง หรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้อง รวมไปถึง
หลอกลวงให้ผู้ถูกกระท าบริจาคเงินให้ตนเอง เป็นต้น  

7) การคุกคามบนโลกออนไลน์ (Cyber Threats) คือ พฤติกรรมก้าวร้าวในลักษณะของการ
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือร่วมวงในการกลั่นแกล้ง ในรูปแบบของการใช้ข้อความหรือรูปภาพ เช่น การ
โพสต์ด่า การพูดจาส่อเสียด ให้ร้ายหรือดูถูก เป็นต้น  

8) การต่อสู่บนโลกออนไลน์ (Flaming) คือ การต่อสู้กันบนโลกออนไลน์ด้วยข้อความที่สร้าง
ความจงเกลียดจงชังด้วยการโพสต์ลงในหลายๆ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  

แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะตัวสาร 
(Message) เพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สาร (Message) เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการ
ส่งไปให้ผู้รับสารในรูปของการเข้ารหัส โดยส่วนใหญ่แล้วสารคือ ภาษา (Language) ซึ่งสามารถแบ่ง
เนื้อหาสารออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (กนกวรรณ ดุษฏีพาณิชย์, 2555) 

 1) รหัสสารที่ใช่ค าพูด (Verbal Message Code) ได้แก่ ภาษาอันเป็นระบบของสัญลักษณ์ที่
มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อซึ่งกันและกัน ซึ่งในที่นี้คือ ข้อความแสดงความรู้สึก ข้อความแสดง
ความคิดเห็น และข้อความแสดงข้อเท็จจริง  

2) รหัสสารที่ไม่ใช่ค าพูด (Nonverbal Message Code) ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยค า ซึ่งในที่นี้คือ ภาพนิ่ง วีดีโอ และลิงค์ ที่ปรากฏ
บนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์เฟซบุ๊ก เช่น การน ารูปภาพของบุคคลสาธารณะมาตัดต่อ เพ่ือสร้างความ
สนุกสนาน เป็นต้น 

  



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 70 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กจ านวน 
4เพจที่ได้รับเลือกให้เป็น Vote of the year 2017 จากเว็บสนุกดอทคอม (www.sanook.om) ซึ่ง
เป็นเพจที่มีผู้เข้าไปอ่าน คอมเม้นต์และแชร์มากที่สุด มิใช่จากจ านวนการไลค์ (Like) หรือการติดตาม
(Follows) แต่อย่างใด ตามล าดับดังนี้ 1) เพจแหม่มโพธิ์ด า 2) เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน 3) เพจอีจัน 
และ 4) เพจสัตว์โลกอมตีน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้เอกสารลงรหัส (Coding Sheet) แล้วน าข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์และสรุปผล
โดยการพรรณนา 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ภาพลักษณะประชากรของผู้ถูกกลั่นแกล้งบนที่ปรากฏบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เพศ กับ อายุ โดยผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
จ านวน 4 เพจ ดังนี้ 

  



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 71 

ภาพลักษณะประชากร เพจ รวม 

แหม่มโพธิ์ด า อีเจี๊ยบ เลียบด่วน อีจัน สัตว์โลกอมตีน 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

3. เพศท่ีสาม 

4. ไม่ระบุ (เช่น ข้อความ หรือการ
ปรากฏของทั้งเพศชายและหญิง) 

 

49 

26 

4 

51 

 

117 

35 

2 

95 

 

56 

17 

0 

40 

 

53 

26 

0 

26 

 

275 

89 

6 

212 

อาย ุ

1. 0 - 12 

2. 13 - 21 

3. 22 ปีขึ้นไป 

4. ไม่ระบุ (เช่น ข้อความ หรือการ
ปรากฏของทุกช่วงอายุ) 

 

5 

9 

17 

99 

 

0 

0 

52 

196 

 

3 

2 

21 

39 

 

3 

11 

26 

65 

 

11 

22 

116 

399 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพลักษณะประชากรเพศชายมากที่สุด โดยมีจ านวน 275 โพสต์ 
รองลงมาคือ ไม่ระบุเพศ 212 โพสต์ เพศหญิง 89 โพสต์ และเพศที่สาม 6 โพสต์ ตามล าดับ และ
พบว่า ไม่ระบุช่วงอายุมากที่สุด โดยทีจ านวน 399 โพสต์ รองลงมาคือ ช่วงอายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป 116 
โพสต์ ช่วงอายุ 13-21 ปี 22 โพสต์ และ 0-12 ปี 11 โพสต์ ตามล าดับ 
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2. รูปแบบการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกรูปแบบการกลั่น
แกล้งออกเป็น 8รูปแบบ คือ การกีดกัน (Exclusion), การเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อ่ืน (Cyber 
Stalking), การนินทา (Gossip), การล่อลวง หรือ การหยอกล้อ (Outing and Trickery), การละเมิด
ทางเพศ (Sexual Harassment), การปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน (Impersonation), การคุกคามบนโลก
ออนไลน์ (Cyber Threats) และการต่อสู้บนโลกออนไลน์ (Flaming) โดยผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์ผ่าน
เพจเฟซบุ๊กจ านวน 4เพจ ดังนี้ 

รูปแบบ เพจ รวม 

แหม่มโพธิ์ด า อีเจี๊ยบ เลียบด่วน อีจัน สัตว์โลกอมตีน 

1. การกีดกัน 

2. การเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อื่น 

3.การนินทา 

4.การล่อลวง หรือ การหยอกล้อ 

5. การละเมิดทางเพศ 

6. การปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน 

7. การคุกคามบนโลกออนไลน์ 

8. การต่อสู้บนโลกออนไลน์ 

0 

0 

14 

42 

3 

2 

36 

33 

0 

1 

23 

75 

13 

1 

114 

21 

0 

0 

1 

15 

0 

3 

57 

39 

0 

0 

0 

94 

4 

0 

5 

2 

0 

1 

38 

226 

20 

6 

212 

95 

จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการล่อลวง หรือการหยอกล้อมากที่สุด โดยมีจ านวน 226 
โพสต์ รองลงมาคือ การคุกคามบนโลกออนไลน์ 212 โพสต์ การต่อสู้บนโลกออนไลน์ 95 โพสต์ การ
นินทา 38 โพสต์ การละเมิดทางเพศ 20 โพสต์ การปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน 6 โพสต์ การเกาะติดชีวิต
ออนไลน์ของผู้อื่น 1 โพสต์ และไม่ปรากฏรูปแบบการกีดกัน ตามล าดับ 
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3. เนื้อหาการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกเนื้อหาออกเป็น 2
ประเภท คือ เนื้อหาที่ไม่ใช่ค าพูด (Nonverbal Message Codes) และ เนื้อหาที่ใช่ค าพูด (Verbal 
Message Codes) โดยผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์ผ่านเพจเฟซบุ๊กจ านวน 4 เพจ ดังนี้ 

เนื้อหา เพจ รวม 

แหม่มโพธิ์ด า อีเจี๊ยบ เลียบด่วน อีจัน สัตว์โลกอมตีน 

เนื้อหาที่ไม่ใช่ค าพูด 

1. ภาพนิ่ง 

2. วีดีโอ 

3. ลิงค์ 

 

98 

21 

11 

 

150 

3 

96 

 

21 

89 

5 

 

89 

6 

10 

 

358 

119 

122 

เนื้อหาที่เป็นค าพูด 

1. ข้อความแสดงความรู้สึก 

2. ข้อความแสดงความคิดเห็น 

3. ข้อความแสดงข้อเท็จจริง 

 

62 

21 

47 

 

194 

25 

28 

 

51 

10 

54 

 

81 

3 

20 

 

388 

59 

209 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า เนื้อหาที่ไม่ใช่ค าพูด คือ ภาพนิ่งมากที่สุด โดยมีจ านวน 358 โพสต์ 
รองลงมาคือลิงค์ 122 โพสต์ และวีดีโอ 119 โพสต์ ตามล าดับ และเนื้อหาที่เป็นค าพูด คือ ข้อความ
แสดงความรู้สึกมากที่สุด โดยมีจ านวน 388 โพสต์ รองลงมาคือ ข้อความแสดงข้อเท็จจริง จ านวน 
209 โพสต์ และข้อความแสดงความคิดเห็น 59 โพสต์ ตามล าดับ 
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4. ลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์  ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนก
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ไว้ 3 ลักษณะคือ การกดถูกใจ 
(Like) การแบ่งปัน (Shares) และ การแสดงความคิดเห็น (Comment) โดยผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์
ผ่านเพจเฟซบุ๊กจ านวน 4 เพจ ดังนี้ 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะของการกดถูกใจ (Likes) ในช่วง 10,000 เป็น
ต้นไปมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 297 โพสต์ รองลงมาคือ 1,000 – 10,000 มีจ านวน 277 และ 0 – 999 
จ านวน 21 โพสต์ ตามล าดับ การมีส่วนร่วมในลักษณะการแบ่งปัน (Shares) ในช่วง 1 – 500 มาก
ที่สุด คือ 419 โพสต์ รองลงมาคือ 1,000 เป็นต้นไป จ านวน 95 โพสต์ และ 501 - 1,000 จ านวน 82 
ตามล าดับ และลักษณะการมีส่วนร่วม (Comments) ในช่วง 1 – 500 มีจ านวน 240 โพสต์ 
รองลงมาคือ 501 – 1,000 จ านวน 176 และ 1,000 เป็นต้นไป 135 ตามล าดับ 

ลักษณะการมีส่วนร่วม เพจ รวม 

แหม่มโพธิ์ด า อีเจี๊ยบ เลียบด่วน อีจัน สัตว์โลกอมตีน 

การกดถูกใจ (Like) 

1. 0 – 999 

2. 1,000 – 10,000 

3. 10,000 เป็นต้นไป 

 

3 

77 

50 

 

 

0 

26 

222 

 

7 

102 

4 

 

11 

72 

21 

 

21 

277 

297 

การแบ่งปัน (Shares) 

1. 1 – 500 

2. 501 – 1,000 

3. 1,000 เป็นต้นไป 

 

79 

27 

25 

 

188 

29 

31 

 

79 

13 

21 

 

73 

13 

18 

 

419 

82 

95 

ก า ร แ ส ด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น 
(Comments) 

1. 1 – 500 

2. 501 – 1,000 

3. 1,000 เป็นต้นไป 

 

 

62 

38 

30 

 

 

49 

109 

90 

 

 

54 

14 

5 

 

 

75 

15 

10 

 

 

240 

176 

135 
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อภิปรายผล 

1. ลักษณะประชากรของผู้ถูกกลั่นแกล้งบนที่ปรากฏบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ พบว่าเป็น
เพศชายมากที่สุด กล่าวคือ ที่ผ่านมาสังคมไทยเป็นสังคมแบบชายเป็นใหญ่ และให้คุณค่าความเป็น
ชายมากกว่าหญิง (Eisler and Loy1998: 165) ที่หล่อหลอมบทบาทหน้าที่ การให้อ านาจ สถานภาพ
ผ่านสถาบันต่างๆ ในสังคม ซึ่งระบบเพศนี้ท าการผลิตซ้ าและหนุนเสริมให้วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มี
ความมั่นคงแข็งแรง เช่น เพศชายกับต าแหน่ง CEO ที่ปรากฏในกรณีคุณเปรมชัย คดีเสือด า อีกทั้ง
พฤติกรรมก้าวร้าว ผาดโผน และชอบต่อสู้ของเพศชาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่า “อาชญากร” ที่
ก่อปัญหาในสังคมส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย เช่น คดีโจ๋เตะลุงซาเล้ง เป็นต้น กรณีตัวอย่างข้างต้นมักพบ
ตามข่าวจากสื่อกระแสหลักที่ถูกน ามาขยายความต่อในพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ (เช่น เพจเฟซบุ๊ก) 
โดยพบเนื้อหาที่ว่า เพศชายมักถูกโจมตีด้วยรูปแบบการล่อลวงหรือหยอกล้อ (Outing and Trickery) 
ที่ปรากฏผ่านข้อความ หรือภาพนิ่งในลักษณะล้อเลียน เสียดสีมากท่ีสุด 

 2. รูปแบบการกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ พบว่าปรากฏในรูปแบบของการล่อลวง
หรือหยอกล้อ (Outing and Trickery) มากที่สุด กล่าวคือ เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายพ้ืนที่สาธารณะ
ออนไลน์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงใช้เป็นพ้ืนที่ในการกลั่น
แกล้งรูปแบบใหม่ ที่เดิมเป็นการกลั่นแกล้งแบบเผชิญหน้า แต่ด้วยยุคสื่อหลอมรวมน ามาซึ่งการกลั่น
แกล้งรูปแบบใหม่โดยใช้พ้ืนที่สาธารณะออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางในการกลั่น
แกล้ง ซึ่งสอดคล้องกับ (Robin M. Kowalski, Susan P. Limber and Patricia W. Agatston, 
2012) ที่กล่าวว่า รูปแบบการล่อลวง หรือการหยอกล้อ (Outing and Trickery) คือ การแชร์ข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อ่ืนสู่พ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ ในรูปแบบของการส่งต่ออีเมล (Forward Mail) หรือ
ข้อความ เช่น การส่งต่อรูปภาพ หรือข้อความจากการสนทนาโดยการแคปเจอร์  (Capture) หน้าจอ 
พฤติกรรมดังกล่าวมักเป็นการกระท าของบุคคลที่ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้
ผู้ถูกกระท ารู้สึกอับอาย ทั้งนี้ผลการศึกษานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์และนิสัย
พ้ืนฐานอย่างหนึ่งของคนไทยที่แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน ชอบความสนุกสนาน สามารถท าเรื่องเครียดให้
กลายเป็นเรื่องสนุก ดังค ากล่าวที่ว่า “คนไทยมีความเป็นอยู่ง่ายๆ รักอิสระเสรี มีอารมณ์ขัน ชอบสนุก 
เจ้าบทเจ้ากลอน” (เบญจมาศ พลอินทร์, 2524: 14) โดยจะถูกน าเสนอผ่านภาพล้อเลียน ค าสบถ 
ภาษาสองแง่สองง่ามที่แฝงการเสียดสี หรือประชดประชัน ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ถึงเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ที่ก าลังอยู่ในความสนใจของคนในสังคมในขณะนั้นได้ 

 3. เนื้อหาการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ พบว่าปรากฏในลักษณะของภาพนิ่ง 
(Picture) มากที่สุด กล่าวคือ “เพราะกระแสของการพูดกันของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน Facebook 
นั้นเอง ที่ท าให้คนอยากจะรู้ว่าใน Facebook มีอะไรน่าสนใจ”  (วริศรา ภานุวัฒน์, 2557, น.128) 
โดยปัจจัยหลักที่ท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้นคือ Word of mouth หรือการพูดกันปากต่อ
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ปาก เพราะกระแสของการพูดถึงเนื้อหา (Content) ที่ปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊ก เช่น การแชร์รูปภาพไม่ว่า
จะเป็นภาพหลุดของบุคคลสาธารณะ การแชร์ภาพล่อตาล่อใจ หรือภาพล้อเลียน เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Ferdinand de Saussure (1968) ที่กล่าวว่า ภาษาแท้จริงแล้วเป็นระบบของสัญญะ 
(a system of signs) เพ่ือใช้ถ่ายทอดความคิดต่างๆ ระหว่างมนุษย์ โดยสัญญะทางภาษาศาสตร์
ประกอบด้วย Signified ซึ่งได้แก่ แนวคิด (Concept) ที่เป็นตัวแทนของความหมาย อาทิ ภาพนิ่ง 
(Picture) ทีท าหน้าที่เสมือนค า หรือ Signifiers ที่แสดงแนวคิดแฝงมากับภาพ อีกทั้งยังปรากฏ
ข้อความแสดงความรู้สึก มากที่สุด กล่าวคือ ภาษา เป็นระบบสัญญะ (A System of Signs) ที่ใช้
ถ่ายทอดความคิดต่างๆ ระหว่างมนุษย์โดยมีองค์ประกอบส าคัญคือ ส่วนที่เป็น Signifier อันหมายถึง
ค าต่างๆ (Actual Words) ที่อยู่ในรูปของภาษาพูด ภาษาที่แสดงถึงความคิด หรือวัจกรรมภาษาที่เป็น
ถ้อยค าที่บ่งบอกการกระท า เช่น วัจนกรรมแสดงความรู้สึก (Expressive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้ส่งสาร
แสดงสภาวะทางอารมณ์ หรือทัศนคติโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับสารทราบว่า ผู้ส่งสารรู้สึกอย่างไร โดย
น าเสนอผ่านข้อความที่แสดงทั้งความรู้สึกด้านบวก และความรู้สึกด้านลบ (ปรีชา ธนะวิบูล และ สิริ
วรรณ นันทจันทูล, 2559) 

 4. ลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ พบว่า การกดถูกใจ 
(Like) ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป มากท่ีสุด ตามมาด้วยการแบ่งปันช่วง (Share) 1-500 มากที่สุด และการ
แสดงความคิดเห็นช่วง (Comment) 1-500 มากท่ีสุด กล่าวคือ เฟซบุ๊กเป็นพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ที่
เปิดกว้าง สะดวก และเป็นที่นิยมการที่สุด โดยจุดเด่นและเสน่ห์อยู่ที่การสื่อสารแบบสองทาง (Two-
way Communication) ที่ผู้ใช้สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเสรีภาพใน
การรับ หรือการส่งสาร รวมไปถึงการมีส่วนร่วมจึงมีมากกว่าสื่อแบบอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา 
ลัคนานิธิพันธุ์ (2560) ที่กล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่จะใช้และให้ความหมายของปุ่มกดถูกใจ (Like) มาก
ที่สุด หรือในทางจิตวิทยาได้อธิบายไว้ว่า การกดถูกใจ (Like) คือตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกออนไลน์ และการกดถูกใจ (Like) คือ สัญญาณบอกว่า รับรู้แล้ว ที่
แสดงออกง่ายและรวดเร็วที่สุด อีกท้ังยังสอดคล้องกับ เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน (2561) ที่กล่าวว่า 
หนึ่งในพฤติกรรมของคนบนโลกออนไลน์ เมื่อพบสิ่งที่ถูกใจ หรือตรงกับความรู้สึกมักจะกดแบ่งปัน 
(Share) เพ่ือให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนได้รับรู้เหมือนอย่างที่คนเห็น โดยเนื้อหาที่มักจะถูกกดแบ่งปัน (Share) 
เช่น ข้อความหรือภาพถ่ายประเภทตลก ขบขัน, สิ่งที่ท าให้ผู้รับสารเกิดอาการฉงน สงสัย เช่น มายา
กล, เรื่องราวที่ท าให้เกิดอารมณ์ประทับใจ เห็นใจ หรือสะเทือนใจ เช่น คลิปวีดีโอที่ท าให้ผู้รับสารเสีย
น้ าตา, การน าเสนอเรื่องราวน่ารักๆ เช่น วีดีโอที่แสดงความไร้เดียงสาของเด็ก หรือการน าเสนอภาพ
ปริศนาเพ่ือให้ผู้รับสารขบคิด หาค าตอบ รวมไปถึงการโค้ดค าพูดดีๆ ที่อาจท าให้ผู้รับสารฉุกคิด เป็น
ต้น และการแสดงความคิดเห็น (Comment) หนึ่งในรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลใน
ฐานะบทบาททางสังคมที่มนุษย์กระท าต่อกันโดยเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริงอย่างเฟ
ซบุ๊ก ซึ่งสอดคล้องกับ Moria Burke (2010) ที่กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็น คอมเม้นท์ 
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(Comment) เป็นการสร้างความพึงพอใจได้มากกว่าการคลิกไลค์ (Like) รวมไปถึงการแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ถือเป็นสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามหลักบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. จากการศึกษารูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ปรากฏ
รูปแบบการล่อลวง หรือการหยอกล้อ (Outing and Trickery) และรูปแบบการคุกคามบนโลก
ออนไลน์ (Cyber Threats) สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งและคนรอบข้างอาจโดน
สังคมประณามและตัดสินมิใช่โดยกฎหมาย ดังนั้นควรให้ความส าคัญในเรื่องความรู้ด้านกฎหมายแก่
แอดมินเพจ (Admin Page) เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดปัญหาการน าเสนอเนื้อหา (Content) ที่เข้าข่าย
การกลั่นแกล้งบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 

 2. ควรให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพราะเมื่อผู้ส่งสาร
น าเสนอเนื้อหาที่แทรกความรู้สึกเข้ากับความคิดเห็นส่วนตัว ส่งผลให้เนื้อหามีความบิดเบือนและเข้า
ข่ายการกลั่นบนพ้ืนที่สาธารณะออนไลน์ 

ส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเนื้อหา (Content) ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊กจ านวน 
4 เพจ ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาภาพสะท้อนปัญหาสังคมที่ปรากฏในรูปของการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) ที่อยู่นอกเหนือจาก 4 เพจ เช่น เพจดราม่าแอดดิก  

 2. การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ดังนั้นในการท า
วิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In depth interview) แอดมินเพจเพ่ือน ามา
ประกอบให้การวิจัยมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น 
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