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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การวิจยั เชิงส�ำรวจมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจความชุกและรูปแบบการถูกกลันแกล้
่
งบนสือ่ สังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วัสดุและวิ ธีการ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจากคณะต่างๆ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสอบถามเรือ่ งการถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ประวัตแิ ละลักษณะของการถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ จ�ำนวน
7 ข้อ ส่วนที่ 2 รูปแบบการกลันแกล้
่ งในสือ่ สังคมออนไลน์ 6 รูปแบบ จ�ำนวน 35 ข้อ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ดว้ ยสถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ และการแจกแจงความถี่
ผลการศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง 130 คน มีผเู้ คยถูกกลันแกล้
่ งร้อยละ 18.5 และในจ�ำนวนนี้รอ้ ยละ 91.7 ทราบว่าใคร
เป็ นผูก้ ลันแกล้
่ งตนเอง ทัง้ นี้ Facebook เป็ นช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ทน่ี กั ศึกษาถูกกลันแกล้
่ งสูงสุดคือร้อยละ
70.5 รองลงมาได้แก่ Instagram ร้อยละ 45.8 ส�ำหรับช่องทางทีถ่ กู กลันแกล้
่ งบ่อยครัง้ มากทีส่ ดุ ได้แก่ Facebook
คิดเป็ นร้อยละ 45.8 และ Instagram ร้อยละ 41.7 ในขณะทีพ่ บจาก Line ร้อยละ 8.3 และ Twitter ร้อยละ 4.2
นอกจากนี้รปู แบบการถูกกลันแกล้
่
งทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การโจมตี ข่มขู่ หรือใช้ถอ้ ยค�ำหยาบคาย ร้อยละ 34.5
รองลงมาได้แก่การแบล็กเมล์ ร้อย 24.1 โดยไม่พบรูปแบบการกลันแกล้
่ งแบบคุมคามทางเพศในกลุม่ ตัวอย่างนี้
สรุป ความชุกของการถูกกลันแกล้
่
งบนสือ่ สังคมออนไลน์ในกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 18.5 ซึง่ จัดเป็ นระดับความชุก
ทีส่ งู และน่าเป็ นห่วงในผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตใจของอนาคตวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ ออนไลน์, สือ่ สังคมออนไลน์, นักศึกษา
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (จิตวิทยา) แขนงวิชาจิตวิทยาคลินกิ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
หมายเหตุ ข้อมูลชือ่ คณะ ข้อมูลมหาวิทยาลัย และข้อมูลบางอย่าง ไม่สามารถเปิ ดเผยได้เพือ่ ปกป้ องสิทธิของอาสาสมัคร
ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
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Abstract
Objective: A survey research aimed to study the prevalence and patterns of cyber bullying in health
science undergrad students.
Materials and methods: The research samples were undergrad students in health science programs
of a university in Bangkok. The questionnaire being used in this research was developed by the
researchers, which included 1) 7 questions, asking for general information and characteristics of the
cyber bullying, and 2) 35 questions, based on 6 patterns of cyber bullying. The results were statistically
analyzed by percentage and frequency.
Results: There were 18.8 % of 130 participants who were cyber-bullied or have been cyber-bullied. 91.7
% of them recognized the bullies. 70.5 % of the amount reported being bullied via Facebook, while 45.8
% referred to Instagram. In term of frequency, the most used platform for the bully was Facebook (45.8%)
and Instagram (41.7%). In contrast, Line and Twitter were found very differently as 8.3 and 4.2%.
In addition, the cyber bullying pattern of verbal threats and rude language was found in 34.5%.
The blackmail was found in 24.1%. No bullying pattern of sexual harassment was found from the
sample group.
Conclusion: The prevalence of cyber bullying in the sample group was 18.5%, considered high. This
finding should be in cautions because it represented the possibility for mental health problems in future
health science professionals.
Keywords: cyber bullying; social media; undergrad freshman
Bachelor of Science (Psychology) with emphasis in clinical psychology, Saint Louis College
Faculty of Psychology, Saint Louis College
Note: All the names and some information were confidential and could not be published due to the participants’
privacy and right.
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บทน�ำ
ในสังคมยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินชีวติ คนทุกวัยสามารถเข้าถึงสังคม
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย แต่ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ อันท�ำให้ผคู้ นสามารถเชือ่ ม
ต่อกันได้อย่างรวดเร็วนัน้ แฝงไปด้วยอันตรายเนื่องจาก
มีบคุ คลบางกลุม่ น�ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ น
ช่องทางในการกลันแกล้
่ งรังแกกัน (นภาวรรณ อาชา
เพ็ชร, 2560) โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน ซึง่ ถือเป็ นกลุม่
เสีย่ ง เนื่องจากข้อมูลจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
(2558) แสดงให้เห็นว่าเยาวชน ช่วงอายุ 15-24 ปี
เป็ นกลุ่มที่มสี ดั ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ ตและสังคม
ออนไลน์มากทีส่ ดุ
“การกลันแกล้
่ งกันผ่านโลกไซเบอร์” มีทงั ้ รูป
แบบของการใส่รา้ ยป้ ายสี การใช้ถอ้ ยค�ำหยาบคาย
ต่อว่าผูอ้ น่ื หรือการส่งต่อข้อมูลลับ เพือ่ ท�ำให้ผอู้ น่ื เสีย
หายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการส่งข้อความ (text message) คลิปวิดโี อ
(video-clip) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เพื่อ
ท�ำให้ฝ่ายทีถ่ ูกกระท�ำรูส้ กึ อับอาย รูส้ กึ เจ็บปวด ได้
รับผลกระทบทางจิตใจ (ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, 2561)
ความถีใ่ นการกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ แม้จะไม่สามารถระบุชดั เจนว่าเกิดกับ
ช่วงวัยใดมากกว่าหรือรุนแรงมากกว่า (Kowalski,
Limber, & Agatston, 2008) แต่ควรพิจารณารูปแบบ
การกลันแกล้
่
งทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวัย และเมื่อ
พิจารณาตามทฤษฎีพฒ
ั นาการจะเห็นว่าเยาวชนใน
ช่วงวัยรุ่นเป็ นวัยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะซึมเศร้าได้
ง่าย เนื่องจากเป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลายด้าน

จากการศึกษาวิจยั ของกรมสุขภาพจิต (2561)
เรือ่ ง “การกลันแกล้
่ งบนโลกไซเบอร์ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” พบว่า 1 ใน 3 ของเด็กไทยมี
ประสบการณ์ในการกลันแกล้
่ งและถูกกลันแกล้
่ งจาก
โลกออนไลน์ โดยพบว่า 34.6% ของกลุม่ ตัวอย่างเคย
กลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื 37.8% เคยเป็ นผูถ้ กู กลันแกล้
่
ง และ
39% เคยเข้าร่วมในเหตุการณ์กลันแกล้
่ งนัน้ ด้วย สถิติ
ดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าปั ญหาเรือ่ งการกลันแกล้
่
งบนสือ่
สังคมออนไลน์เป็ นสิง่ ทีใ่ กล้ตวั อย่างมาก เมือ่ เยาวชน
ถูกกลันแกล้
่
งบนโลกไซเบอร์มกั ส่งผลให้เกิดปั ญหา
สุขภาพจิตตามมามากมาย อาทิ เครียด ซึมเศร้า
หวาดระแวงหรือรุนแรงจนท�ำร้ายตนเองหรือฆ่าตัว
ตายได้ (ปองกมล สุรตั น์, 2561) ตัวอย่างกรณีนกั ร้อง
สาว อายุ 19 ปี หลังถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์
จนท�ำให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าและตัดสินใจฆ่าตัวตาย
(คมชัดลึก, 2561)
การศึกษาวิจยั ในเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี
ในเขตภาคกลางจ�ำนวน 136 คน (ณัฐรัชต์ สาเมาะ,
พิมพวัลย์ บุญมงคล, Timo, รณภูม ิ สามัคคีคารมย์,
& Thomas, 2557) พบว่าเยาวชนให้ความหมายต่อ
การรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ ว่าหมายถึง “การใช้โทรศัพท์
มือถือหรืออินเทอร์เน็ตในการท�ำร้ายกัน” ซึง่ การรังแก
ในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์มมี ติ ทิ ส่ี ำ� คัญคือต้องสร้างความเสีย
หายและสร้างความร�ำคาญต่อผูถ้ กู กระท�ำ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับเจตนาของผู้กระท�ำและความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูก้ ระท�ำกับผูถ้ กู กระท�ำ งานวิจยั ดังกล่าวได้กล่าวถึง
รู ป แบบของการรั ง แกที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งรั บ รู้ ไ ด้
อันประกอบด้วย 1) การโจมตีหรือใช้วาจาหยาบคาย
ผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มอื ถือ 2) การคุกคาม
ทางเพศออนไลน์ 3) การแอบอ้างชือ่ หรือตัวตนของ
ผูอ้ น่ื เพือ่ ให้รา้ ย และ 4) การสร้างกลุม่ ขึน้ มาเพือ่ โจมตี
บุคคลอื่น ส่วนสาเหตุของการรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์
นัน้ เยาวชนกลุ่มตัวอย่างรับรูว้ ่าเกิดจากความเป็ น

การถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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นิรนามของพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ ความง่ายและสะดวกในการ
รังแกกัน และเป็ นผลทีต่ ่อเนื่องมาจากการเกิดความ
รุนแรงในพืน้ ทีจ่ ริง ในขณะทีผ่ ลกระทบจากการรังแก
ในพื้น ที่ไ ซเบอร์ ส่ ง ผลทัง้ ระดับ บุ ค คลและระดับ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม นอกจากนี้เยาวชนกลุม่ ตัวอย่าง
มีการรับรูว้ า่ จะจัดการปั ญหานี้ดว้ ยตนเองหรืออาจมี
การปรึกษากับเพือ่ นบ้าง แต่จะไม่ปรึกษาผูป้ กครอง
อย่างไรก็ตามประเด็นส�ำคัญจากงานวิจยั คือเยาวชน
กลุม่ ตัวอย่างมองว่าปั ญหาเกีย่ วกับการรังแกในพืน้ ที่
ไซเบอร์เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
ในขณะทีฤ่ ทัยชนนี สิทธิชยั และธันยากร
ตุดเกือ้ (2559) พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่รจู้ กั และเข้าใจ
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดับดีมาก ทัง้
การประสบกับตนเองและเห็นบุคคลอืน่ ปฏิบตั จิ นเป็ น
เรื่องปกติ โดยมีการสรุปรูปแบบของการรังแกออก
เป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การนินทาหรือด่าทอผูอ้ ่นื
2) การหมิน่ ประมาทผูอ้ น่ื 3) การแอบอ้างชือ่ ผูอ้ น่ื ใน
ด้านลบ 4) การน� ำความลับทีเ่ ป็ นข้อมูลส่วนตัวหรือ
ข้อมูลของผูอ้ น่ื ไปเปิ ดเผย และ 5) การลบหรือบล็อก
ผูอ้ น่ื บนโลกไซเบอร์
เมื่อ พิจารณาลักษณะของผู้ถูกกลันแกล้
่
ง
บนพื้นทีส่ าธารณะออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย (พรชนก ดาวประดับ และกัลยกร วรกุลลัฎ
ฐานีย์, 2561) รูปแบบการกลันแกล้
่
งส่วนใหญ่
เป็ นรูปแบบการล่อลวงหรือหยอกล้อ (outing and
trickery) การกลันแกล้
่
งยังแสดงอยู่ในภาพนิ่ง และ
การแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้การกดไลค์ถูกใจ
(like) การแชร์ (share) และการแสดงความคิดเห็น
(comment) ยังเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมกลันแกล้
่ งบน
พืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน์อกี ด้วย
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สุภาวดี เจริญวานิช (2560) บ่งชีว้ า่ การรังแก
กันผ่านพืน้ ทีไ่ ซเบอร์กอ่ ให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา
มากมายทัง้ ต่อตัวผูท้ ร่ี งั แกผูอ้ น่ื หรือผูท้ ถ่ี กู ผูอ้ น่ื รังแก
ซึง่ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นความเครียด ภาวะ
ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย ล้วนแล้วเป็ นปั ญหาที่
แก้ไขได้ยาก โดยปองกมล สุรตั น์ (2561) สรุปว่าการ
รังแกดังกล่าวว่า 1) เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดโรคซึม
เศร้า หรือส่งเสริมกระตุน้ โรคซึมเศร้าทีม่ อี ยู่แล้วให้
หนักมากขึน้ 2) เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้เยาวชนตัดสิน
ใจฆ่าตัวตาย โดยประกอบกับการรังแกในโลกจริง
3) ผลกระทบทางความรูส้ กึ ได้แก่ เครียด เศร้า
หวาดระแวง อับอาย ไม่มคี วามสุข ไม่สบายใจ หรือ
เจ็บปวด 4) ผลกระทบทางสังคม เช่นท�ำให้เสือ่ มเสีย
ชื่อเสีย ภาพลักษณ์เสียหาย ถูกเกลียดชัง และดูถูก
ดูหมิน่ 5) ผลกระทบต่อตัวตนและบุคลิกภาพท�ำให้
เป็ นคนหนีปัญหา แยกตัวจากสังคม ไม่ไว้วางใจใคร
และ 6) ปั ญหาผลการเรียนตกต�่ำ
ด้ ว ยเหตุ ด ั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง มี
ความสนใจในพฤติกรรมการกลันแกล้
่ งบนโลกออนไลน์
(cyberbullying) และต้องการส�ำรวจความชุกของ
อุบตั กิ ารณ์ตลอดจนรูปแบบของการถูกกลันแกล้
่ งรังแก
ในกลุม่ เยาวชนทีเ่ ป็ นนักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ อันเป็ นสาขาวิชาชีพทีต่ อ้ งดูแลประชาชนผูร้ บั
บริการต่อไปในอนาคต และเป็ นสาขาวิชาชีพผูซ้ ง่ึ ต้อง
มีความมันคงทางจิ
่
ตใจเป็ นส�ำคัญ ซึง่ ผูว้ จิ ยั หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นข้อมูลและ
องค์ความรูส้ �ำหรับการท�ำความเข้าใจและการวาง
แนวทางการช่วยเหลือดูแลผูถ้ กู กลันแกล้
่
งต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส�ำรวจความชุกของการถูกกลันแกล้
่ ง
บนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาสาขา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่
สังคมของออนไลน์ในกลุม่ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

นิยามศัพท์
รูปแบบการกลันแกล้
่
งบนสือ่ สังคมออนไลน์
หมายถึง รูปแบบการกลันแกล้
่ ง 6 รูปแบบ อันประกอบ
ด้วยรูปแบบ 1) การโจมตี ขูท่ �ำร้าย หรือใช้ถอ้ ยค�ำ
หยาบคาย 2) การคุกคามทางเพศแบบออนไลน์
3) การแอบอ้างตัวตนของผูอ้ ่นื 4) การแบล็กเมล์ 5)
การหลอกลวง และ 6) การสร้างกลุม่ ในโซเชียลเพือ่
โจมตีโดยเฉพาะ โดยเกิดจากความตัง้ ใจเพื่อสร้าง
ความเดือดร้อน ร�ำคาญใจให้กบั ผูอ้ น่ื

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการและป้ องกัน
ตลอดจนให้การดูแลช่วยเหลือผูถ้ กู กลันแกล้
่
งต่อไป

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
นักศึกษา จ�ำนวน 117.81 คน หรือ จ�ำนวนตัง้ แต่ 118
คน ขึน้ ไป โดยการหาขนาดตัวอย่างในการศึกษาใช้
สูตรของ Yamane (1967) โดยก�ำหนดระดับความ
เชือ่ มันร้
่ อยละ 95 ดังนี้

เมือ่

n =
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = จ�ำนวนประชากรทัง้ หมด
e = ความเคลือ่ นไหวในการสุม่ ตัวอย่าง(.05)
n = 117.81 คน

ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
จ�ำนวนขันต�
้ ่ำ 118 คนขึน้ ไป เพือ่ ป้ องกันการผิดพลาด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
ตัวแทนกลุม่ ประชากรได้

เวลาและสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั

ศึกษากรณีศกึ ษา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเพือ่ การ
ศึกษาครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง
มีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (content
validity) ผ่านการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา
สุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์ จ�ำนวน 3 ท่าน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ

ขอบเขตการวิจยั

ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี
้ ้ คือ นักศึกษา
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่
จากคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สถาบัน
ประวัตแิ ละลักษณะของการถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคม
การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา
ออนไลน์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จ�ำนวน 7 ข้อ
การถู
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2562 กกลันแกล้
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ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับรูปแบบการกลัน่
แกล้งในสือ่ สังคมออนไลน์ จ�ำนวน 35 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สร้างขึน้ โดยอ้างอิงจากลักษณะการกลันแกล้
่
งใน
สื่อสังคมออนไลน์ 6 รูปแบบ ตามการนิยามของ
“โครงการ Stop Bullying: เลิฟแคร์ไม่รงั แกกัน” อัน
เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธแิ พธทูเฮลท์
(path2health foundation) บริษทั ดีแทค และองค์การ
ยูนิเซฟ (เลิฟแคร์ ไม่รงั แกกัน, 2560)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลัง ที่โ ครงร่า งวิจ ยั ได้ร บั การรับ รอง
จริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เรียบร้อย
แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือเพือ่ ขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลต่ออธิการบดี สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยน�ำส่งหนังสือรับรอง
จริยธรรมการวิจยั หนังสือแสดงความยินยอมการเข้า
ร่วมโครงการวิจยั เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
วิจยั และแบบสอบถามการวิจยั
2. หลังจากได้รบั การอนุญาตในการเก็บข้อมูล
จากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ผูว้ จิ ยั น� ำ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องยืน่ ขออนุญาตเก็บข้อมูลนักศึกษา
เฉพาะคณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ตลอด
จนการเข้าเก็บข้อมูลในบริเวณของมหาวิทยาลัยและ
คณะนัน้ ๆ
3. หลังจากได้รบั อนุ ญาตในการเก็บข้อมูล
ระดับคณะ ผูว้ จิ ยั จึงด�ำเนินการประชาสัมพันธ์กบั
นักศึกษาและประสานการนัดหมายนักศึกษาผูส้ นใจ
เป็ นอาสาสมัครเพื่อเก็บข้อมูล ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างบางรายเป็ นผูท้ ย่ี งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะจึงมีความ
จ�ำเป็ นในการขออนุญาตจากผูป้ กครองหรือผูอ้ ำ� นาจ
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ลงนามแทนผู้ป กครองในการเก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างและในการตอบแบบสอบถาม เพือ่ เป็ นการ
ปกป้ องและรักษาสิทธิของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั
จะปกปิ ดข้อมูลต่างๆของผูต้ อบแบบสอบถามไว้เป็ น
ความลับ การน�ำเสนอผลงานวิจยั จะน�ำเสนอเป็ นภาพ
รวมของกลุม่ ตัวอย่าง บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานวิจยั
นี้จะไม่สามารถสืบย้อนตัวตนของกลุม่ ตัวอย่างได้
4. ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงรายละเอียด อธิบายวัตถุประสงค์
การวิจยั และขอความร่วมมือ รวมทัง้ การพิทกั ษ์สทิ ธิ
กลุม่ ตัวอย่าง เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินยอมจึงด�ำเนินการ
ต่อไป โดยให้อ่านเอกสารชีแ้ จง และใบยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจยั (informed consent) จากนัน้ อาสา
สมัครกลุม่ ตัวอย่างจึงลงนามในเอกสาร ก่อนท�ำการ
ตอบแบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ ได้แก่
สถิตเิ ชิงพรรณา ประกอบด้วย ร้อยละ (percentage)
และการแจกแจงความถี่ (frequencies)

ผลการวิจยั
จ� ำ นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบ
แบบสอบถามรวมทัง้ สิน้ 130 คน ทุกคนเป็ นนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1 ทีม่ อี ายุระหว่าง 17-22 ปี กลุม่ ตัวอย่างเคย
ถูกกลันแกล้
่
งร้อยละ 18.5 (จ�ำนวน 24 ราย) และใน
จ�ำนวนนักศึกษาทีเ่ คยถูกแกล้งนี้พบว่ามีถงึ ร้อยละ
91.7 ทีท่ ราบว่าใครเป็ นผูก้ ลันแกล้
่ ง เพือ่ พิจารณาช่อง
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทีน่ กั ศึกษาถูกกลันแกล้
่ ง
พบว่า เป็ นช่องทาง Facebook สูงสุด คือร้อยละ 70.5
รองลงมาได้แก่ Instagram ร้อยละ 45.8 และ Line
ร้อยละ 16.7 และ Twitter ร้อยละ 8.3 (แผนภูมทิ ่ี 1)
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างถูกกลันแกล้
่ งผ่านช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ (n=24)

ทัง้ นี้เมื่อมีการสอบถามถึงความถี่ของการ
ถูกกลันแกล้
่
ง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 11 คน ตอบว่า
Facebook เป็ นช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ทน่ี กั ศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างถูกกลันแกล้
่
งบ่อยทีส่ ดุ (คิดเป็ นร้อยละ
45.8) กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ตอบว่า Instagram

(คิดเป็ นร้อยละ 41.7) ในขณะที่ 2 คนตอบว่า Line
(ร้อยละ 8.3) และ 1 คน ตอบว่า Twitter (ร้อยละ 4.2)
(แผนภูมทิ ่ี 2)

แผนภูมิที่ 2 ช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ทน่ี กั ศึกษากลุม่ ตัวอย่างถูกกลันแกล้
่ งบ่อยทีส่ ดุ (n=24)

การถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของรูปแบบการถูกกลันแกล้
่ งในสือ่ สังคมออนไลน์

จากแผนภูมทิ ่ี 3 จะเห็นได้วา่ รูปแบบการถูก
กลันแกล้
่
งทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ การโจมตี ข่มขู่ หรือ
ใช้ถอ้ ยค�ำหยาบคาย ร้อยละ 34.5 รองลงมาได้แก่การ
หักหลัง (blackmail) ร้อยละ 24.1 ในขณะทีถ่ กู กลัน่
แกล้งในสือ่ สังคมออนไลน์แบบคุมคามทางเพศ ไม่พบ
ในกลุม่ ตัวอย่างนี้

สรุปผลการวิจยั
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากคณะต่างๆ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�ำนวน 130 คนพบว่ามี
ความชุกของการถูกกลันแกล้
่
งร้อยละ 18.5
ร้อยละ 91.7 ของกลุม่ นักศึกษาทีร่ ายงานว่า
เคยถูกกลันแกล้
่
งทราบว่าใครเป็ นผูก้ ลันแกล้
่
ง โดย
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทน่ี ักศึกษาถูกกลันแกล้
่
ง
พบว่า Facebook สูงสุด คือร้อยละ 70.5 รองลงมา
ได้แก่ Instagram ร้อยละ 45.8 และ Line ร้อยละ 16.7
และ Twitter ร้อยละ 8.3 ทัง้ นี้เมือ่ ถามถึงความถีข่ อง
การถูกกลันแกล้
่
งกลับพบว่า ช่องทางทีน่ กั ศึกษาถูก
กลันแกล้
่
งบ่อยมากทีส่ ุด คือ Facebook คิดเป็ น

ร้อยละ 45.8 และ Instagram ร้อยละ 41.7 ในขณะ
ที่ Line ร้อยละ 8.3 และ Twitter ร้อยละ 4.2 ซึง่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมาก
รูปแบบการถูกกลันแกล้
่ งในสือ่ สังคมออนไลน์
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ การโจมตี ข่มขู่ หรือใช้ถอ้ ยค�ำ
หยาบคาย ร้อยละ 34.5 รองลงมาได้แก่การแบล็กเมล์
ร้อยละ 24.1ในขณะทีถ่ กู กลันแกล้
่ งในสือ่ สังคมออนไลน์
แบบคุกคามทางเพศ ไม่พบในกลุม่ ตัวอย่างนี้

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้รายงานไปข้างต้นแสดงให้
เห็นว่ามีจำ� นวนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ทีถ่ ูกกลันแกล้
่
งในสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 18.46
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ จัดว่าเป็ นจ�ำนวนทีส่ งู และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของกรมสุขภาพจิต (2561)
ทีพ่ บการถูกกลันแกล้
่
งกันในสือ่ สังคมออนไลน์ 1 ใน
3 ของประชากรเยาวชนไทย อย่างไรก็ตามงานตัวเลข
ทีไ่ ด้จากงานวิจยั นี้อาจไม่ถกู ต้องแม่นย�ำนักเนื่องจาก
การขาดความเข้าใจเกีย่ วกับความหมายของการถูก
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กลันแกล้
่
งบนสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง ซึง่ สอดคล้องกับผลส�ำรวจโดยนิดา้ โพล
(2560) เรื่อง “ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อ
พฤติกรรมการกลันแกล้
่ งบนโลกไซเบอร์” ในเด็กและ
เยาวชนทีม่ อี ายุไม่เกิน 25 ปี ในทุกภูมภิ าค รวมทัง้
สิน้ 1,172 คน เมือ่ ถามถึงความคิดเห็นการเคยได้ยนิ
และทราบความหมายของค�ำว่า cyberbullying ของ
เด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 84.30 ไม่เคยได้ยนิ และไม่ทราบความหมาย รอง
ลงมา ร้อยละ 8.45 เคยได้ยนิ และทราบความหมาย
(อธิบายความหมายได้ถกู ต้องหรือใกล้เคียง) และร้อย
ละ 7.25 เคยได้ยนิ แต่ไม่ทราบความหมาย
ส�ำหรับช่องทางสังคมออนไลน์ทก่ี ลุม่ ตัวอย่าง
ถูกกลันแกล้
่
งมากทีส่ ุด อันได้แก่ Facebook นัน้
สอดคล้องกับสถิตทิ ไ่ี ด้จากการส�ำรวจในนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาตอนปลายถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 400 คน จัดท�ำโดยหนังสือพิมพ์หอข่าว (มูลนิธิ
ส่งเสริมสือ่ เด็กและเยาวชน, 2561)
งานวิจยั ยังพบว่าผูท้ เ่ี คยถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่
สังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 91.7 ทราบว่าใคร
เป็ นผูก้ ลันแกล้
่ ง ขณะทีร่ ปู แบบการถูกกลันแกล้
่ งบน
สือ่ สังคมออนไลน์ทพ่ี บมากทีส่ ดุ คือ การโจมตี ขูท่ ำ� ร้าย
หรือ ใช้ถอ้ ยค�ำหยาบคาย ร้อยละ 34.5 ทัง้ นี้จากการ
ส�ำรวจความคิดเห็นโดยนิดา้ โพล (2560) เรือ่ ง “ทัศนคติ
ของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลันแกล้
่ ง
บนโลกไซเบอร์” พบว่า ผูท้ ถ่ี ูกกลันแกล้
่
งในรูปแบบ
การโพสต์ดา่ ทอ พูดจาส่อเสียด ให้รา้ ย ดูถกู หรือข่มขู่
ท�ำร้าย ซึง่ บุคคลทีถ่ กู กลันแกล้
่ งอาจไม่รจู้ กั ผูก้ ลันแกล้
่ ง
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
กลุม่ ตัวอย่างใช้งานมีลกั ษณะของกลุม่ สังคมออนไลน์
อันมีบคุ คลผูเ้ ป็ นทีร่ จู้ กั อยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว โดยเฉพาะ
Facebook และ Instagram ซึง่ แตกต่างจากผลทีน่ ดิ า้
โพลค้นพบจากโลกไซเบอร์ในภาพรวม

ส�ำหรับรูปแบบการถูกกลันแกล้
่ งทีพ่ บในงาน
วิจยั มีความขัดแย้งกับการศึกษาวิจยั ของพรชนก ดาว
ประดับ และ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (2561) ทีศ่ กึ ษา
รูปแบบและลักษณะการมีสว่ นร่วมในการกลันแกล้
่
ง
บทพืน้ ทีส่ าธารณะออนไลน์ผ่าน facebook จ�ำนวน
4 เพจ ทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ น vote of the year 2017
ของผู้ใ ช้บ ริก ารทัวไปจากเว็
่
บ ไซด์ส นุ ก ดอทคอม
(sanook.com) โดยพบว่ารูปแบบการกลันแกล้
่ งทีพ่ บ
ส่วนใหญ่ คือ การล่อลวงหรือหยอกล้อ (outing and
trickery) ทัง้ นี้อาจเนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นคนละ
ช่วงวัยและเป็ นการศึกษารูปแบบการกลันแกล้
่
งบน
ช่องทาง Facebook ทีม่ ขี นาดของสังคมออนไลน์แตก
ต่างกัน

ข้อจ�ำกัดในงานวิจยั เสนอแนะ
1. กลุ่มตัวอย่างมีจำ� นวนน้อย และจ�ำกัดอยู่
ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเท่านัน้ จึงท�ำให้ไม่สามารถ
อภิปรายความสัมพันธ์ของปั จจัยทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อ
โอกาสการถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ได้ โดย
เฉพาะเมือ่ ต้องน�ำผลการวิจยั ไปใช้ในการอธิบายใน
บริบทอืน่ ๆ ควรต้องระวัง
2. ขาดการให้คำ� จ�ำกัดความของ “การกลัน่
แกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์” เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเองได้
3. ขาดการพิจารณาปั จจัยอื่นทีอ่ าจเป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดการกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น
ลักษณะบุคลิกภาพ เป็ นต้น

การถูกกลันแกล้
่ งบนสือ่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครังต่
้ อไป
1. อาจท�ำการศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
ถูกกลันแกล้
่
งในสือ่ สังคมออนไลน์ วิธกี ารจัดการกับ
สถานการณ์เมือ่ ถูกกลันแกล้
่ ง รวมทังสอบถามถึ
้
งความ
ต้องการเพือ่ ช่วยเหลือมิให้ถกู กลันแกล้
่ ง หรือเพือ่ ช่วย
ให้ปรับตัวได้ดมี ากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาใช้วธิ กี ารเก็บ
ข้อมูลอื่นๆ เพิม่ เติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีล่ กึ ซึ้งมากยิง่
ขึน้ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก กรณีศกึ ษา เป็ นต้น แต่
อย่างไรก็ตามกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวเป็ นกลุม่ เสีย่ งทีม่ ี
ความเปราะบางทางจิตใจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในอนาคตควร
ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว ทัง้ นี้การศึกษาวิจยั ใน
ประเด็นทีอ่ ่อนไหวและน�ำมาตีพมิ พ์เผยแพร่ เป็ นสิง่
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและต้องท�ำด้วยความระมัดระวังอย่าง
มาก เพือ่ ป้ องกันผลกระทบทางจิตใจและอันตรายที่
อาจเกิดขึน้
2. การศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ จี ำ� นวนมาก
ขึน้ และมีลกั ษณะพืน้ ฐานทีก่ ว้างมากขึน้ เพื่อค้นหา
ตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายโอกาสการถูกกลันแกล้
่
งใน
สือ่ สังคมออนไลน์
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