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This research studied the phenomenon of cyber bullying. The purposes of this
research were: 1) to understand the perspectives of youth who had have direct experience
with cyber bullying; 2) to understand the values and lessons learned from cyber bullying
experiences in youth; 3) to study cyber bullying process and related conditions; and 4) to find
preventions and solutions for cyber bullying. This study was conducted through qualitative
methodology by multiple case studies. The key informants included eight youths, aged
nineteen to twenty-four who had direct experience about victimization. The data analysis
consisted of content analysis and cross-case analysis. Furthermore, cyber-ethnography was
a complementary approach to analysis.
The results were as follows: the researcher found that youths had a perspective on
cyber bullying based on individual perception influenced by cyber bullying experiences. They
had perspective on individual level include identity, ages and financial. The social levels
included religion, punishment culture and social structure and the abstract dimension
included space and power. The youth recognized the value of the experience and that cyber
bullying changed their behavior and maturity. The key lessons were thinking before doing,
direct communication, not judging others and mindfulness problem-solved lessons.
There are main three stages of cyber bullying: 1) in the pre-cyber bullying stage,
common situations included conflict relationships; victims did something that perpetrators
were not satisfied with; including teasing between friends; 2) during cyber bullying stage, the
youths perceived the beginning of cyber bullying which could be divided into three substages. In the beginning of cyber bullying, the social conditions including online devices,
power expression and senior-respect culture in university. The serious cyber bullying substage, the main conditions were avoidance coping, bystander support and cyber bullying
including online media as a communications medium and a digital footprint; to unravel a cyber
bullying sub-stage, youth handling the problem successfully even cyber-bullying had not
ended, while some youth successfully solved the problem and the main condition were
problem-based coping and returning to self-care but some youths came back to the serious
cyber bullying sub-stage again; 3) to post cyber bullying stage, the problem was over and
the main condition were adaptation, healing and reliance, including the support of family and
friends. However, some youths confronted to new cyber bullying incidents. It was important
that these youths got through the problem with self-efficacy, self-worth, love and belonging,
encouragement and safety.
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งานวิจยั ชิ Eนนี Eศึกษาปรากฏการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื'อทําความเข้ าใจมุมมองของเยาวชน
ที'ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ศึกษาคุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ ศึกษากระบวนการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ และเงื'อนไขที'เกี' ยวข้ อง ตลอดจนค้ นหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการวิจยั แบบพหุกรณีศึกษา (Multiple case studies) กับเยาวชนอายุ 19-24 ปี ที'
มี ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จํานวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื Eอหา (Content analysis)
การวิเคราะห์ข้ามกรณี ศึกษา (Cross-case analysis) และใช้ หลักการชาติ พันธ์ วรรณาในโลกไซเบอร์
(Cyber-ethnography) มาเป็ นแนวทางเสริ มการวิเคราะห์
งานวิจยั นี Eพบว่ากรณีศึกษามี มุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทงในมิ
ั E ติ ตัวบุคคล ได้ แก่
มุม มองจากความรุ นแรงตามประสบการณ์ ตัวตน (Identity) ช่วงวัย การเงิ น มิ ติ ด้ านสัง คม ได้ แก่
ศาสนา วัฒนธรรมการลงโทษ และโครงสร้ างหน้ าที'สงั คม และมิติเชิงนามธรรม ได้ แก่ การรุ กรานพื นE ที'
(Space) และ การใช้ อํานาจ (Power) โดยเยาวชนรั บ รู้ คุณ ค่ าของประสบการณ์ ที'เ กิ ด ขึนE ว่า ทํา ให้
เปลี'ยนแปลงทังพฤติ
E กรรม สภาพภายใน และวุฒิภาวะ รวมทังได้
E รับบทเรี ยนสําคัญคือ การคิดก่อนทํา
การสื'อสารทางตรง การไม่ตดั สินคุณค่าผู้อื'น และบทเรี ยนการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีสติ
ส่วนกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี 3 ช่วงระยะ ได้ แก่ 1) ช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ เป็ นช่วงที'มกั เกิดความขัดแย้ งหรื อเหตุการณ์ ที'ทําให้ ผ้ รู ังแกไม่พอใจ รวมทังการหยอกล้
E
อระหว่าง
เพื'อน 2) ช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงที' เยาวชนรับรู้ วา่ เกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
แบ่งเป็ น 3 ช่วงย่อยคือ ช่วงเริ'มต้ นการรังแก คือรับรู้ วา่ ถูกนินทา ด่าทอ ล้ อเลียน, ถูกเผยแพร่ความลับ,
ถูกใส่ร้าย, ถูกแอบอ้ างสวมรอย, ถูกตามข่มขู่, ถูกกี ดกันทางสังคม และถูกปล่อยภาพอนาจาร โดยมี
เงื'อนไขทางสังคมที'สําคัญคือการมีสื'อออนไลน์อยู่ในมือ การกดข่มใช้ อํานาจ และวัฒนธรรมเคารพรุ่นพี'
ช่วงการรังแกมีความรุ นแรงมากขึ Eน เป็ นช่วงที'รับรู้ วา่ เหตุการณ์บานปลาย เรือE รัง เกิดกระแสในวงกว้ าง
หรือเกิดวงจรการรังแก เงื'อนไขสําคัญคือการจัดการปั ญหาแบบหลีกเลี'ยงทําให้ สถานการณ์แย่ลง และ
ผู้พบเห็นร่วมสนับสนุนการรังแก รวมทังสื
E 'อออนไลน์เป็ นตัวกลางสื'อสารและทิ Eงร่ องรอยหลักฐาน และ
ช่วงคลี'คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงที'ผ้ ถู ูกรังแกปรับตัวได้ แม้ การรังแกยังไม่สิ Eนสุด สามารถ
จัดการปั ญหาได้ สําเร็จ ผู้รังแกยุติการรังแก แต่บางกรณีลบั ไปสูช่ ว่ งรุ นแรงอีกครังE โดยเงื'อนไขที'สําคัญ
คือการจัดการที'ตวั ปั ญหาและการหันกลับมาสนใจตัวเอง 3) ช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เป็ นช่วงที'เยาวชนรับรู้ วา่ ปั ญหาสิ Eนสุดแล้ ว บางกรณีเจอเหตุการณ์ รังแกครังE ใหม่ โดยมีเงื'อนไขที'สําคัญ
คื อการปรับตัว เยี ยวยา มีพลังใจเข้ มแข็ง โดยมีครอบครัว เพื'อนสนับสนุนจิตใจ และพบว่าสิ'งสําคัญที'
ทํ าให้ เ ยาวชนผ่านพ้ นปั ญ หาได้ คือ การตระหนักในศักยภาพตน (Self-efficacy) การเห็ นคุ ณค่าใน
ตนเอง (Self-worth) การได้ รับความรักและได้ รับการยอมรับ (Love and belonging) การเสริ มกําลังใจ
(Encouragement) และความรู้สกึ ปลอดภัย (Safety)

