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การวิจยัเรื* องนีP มีจุดประสงค์เพื*อศึกษาปัจจยัพยากรณ์ความเต็มใจในการแสดงความคิดเห็น 

กลั*นแกลง้ทางอินเทอร์เน็ตในหมู่ผูใ้ชง้านสื*อสงัคมออนไลน์ โดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเกบ็

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 432 คนผา่นสื*อสังคมออนไลน์ เครื*องมือที*ใชใ้น

การวิจยัคือแบบสอบถามออนไลน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี*ย เพื*อ

อธิบายขอ้คน้พบทั*วไป และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การใชค่้าสถิติสัมประสิทธิW สหสัมพนัธ์แบบเพียร์

สัน  และการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัPนตอนเพื*อทดสอบ

สมมติฐาน ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี*ยต่อ

เดือน 10,000 - 20,000 บาท ซึ* งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จักการกลั*นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต และมี

พฤติกรรมการใชสื้*อสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01 - 21.00 มากที*สุด ผ่านการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ/

สมาร์ทโฟน โดยมีจาํนวนเพื*อนบนสื*อสงัคมออนไลน์ประมาณ 100 - 999 คน   

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัการเคยกลั*นแกลง้ผูอื้*นทางอินเทอร์เน็ต ปัจจยัการรู้เท่า

ทนัสื*อดิจิทลั และปัจจยัพฤติกรรมการเปิดรับสื*อร่วมกนัพยากรณ์ความเตม็ใจในการแสดงความคิดเห็น

กลั*นแกลง้ทางอินเทอร์เน็ตไดร้้อยละ 74.6 นอกจากนีP  ปัจจยัการเคยถูกกลั*นแกลง้ทางอินเทอร์เน็ต ปัจจยั

การรู้เท่าทนัสื*อดิจิทลั และปัจจยัพฤติกรรมการเปิดรับสื*อร่วมกนัพยากรณ์ความเต็มใจในการแสดง

ความคิดเห็นกลั*นแกลง้ทางอินเทอร์เน็ตไดร้้อยละ 71.7 อยา่งไรกต็าม ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงไม่

มีอาํนาจในการพยากรณ์ความเตม็ใจในการแสดงความคิดเห็นกลั*นแกลง้ทางอินเทอร์เน็ต 

 



 

ABSTRACT 

Title of Independence Study Factors predicting willingness to express cyberbullying opinions 

among social media users 

Authors    Miss Bongkoch Tasaso 

Degree     Master of Arts (Communication and Innovation)  

Year     2021 

 

The purpose of this research was to study factors predicting the willingness to express 

cyberbullying opinions among social media users using a quantitative research model. Self-

administrative questionnaires were distributed to 432  respondents through social media. To describe 

general findings, the data was analyzed using descriptive statistics such as percentage and mean, and 

inferential statistics, including the use of Pearson's correlation coefficient statistics and analysis of 

predictive variables by stepwise multiple regression analysis to test the hypothesis. The results showed 

that most of the respondents were females, aged between 25  and 35  years old. Their education level 

was bachelor's degree or equivalent, and their occupation was employee, with an average monthly 

income of 10 ,000–20 ,000  baht. Most of the respondents knew about cyberbullying and use social 

media via smartphones during 18.01–21.00. The number of friends on social media is about 100-999 

users.  

The hypothesis test results revealed that bullying others on the internet, digital media literacy 

and the media exposure factors predicted the willingness to express cyberbullying opinions by 74.6%. 

In addition, being bullied on the internet, the digital literacy and the media exposure factors predicted 

the willingness to express opinions on cyberbullying by 71.7%.  However, the reference group factor 

did not have a significant predictor effect on willingness to express cyberbullying opinions. 

 

 


