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Abstract 

 

The purpose of the present research was to search the prevention of deviant behavior from 

cyberbullying victimization among youths. The sample of quantitative research used 400 students, 

ages 12 to 18 years old by Stratified Sampling from 13 secondary schools in Samutprakan. 

Instruments in this study were questionnaires by Simple Random Sampling. The results of this 

study found: cyberbullying victimization and deviant behavior had significant moderate positive 

correlation positive at the 0.05 level (r=0.494, Sig.=0.000). And the qualitative research was 

collected by semi - structured interview method from 17 key informants that consisting of 10 

students with social deviant behaviors and who have been accused of cyberbullying, 5 teachers 

and 2 psychologists. Then researcher was able to summarize ways to prevent deviant behavior into 

3 levels 1) The primary level was the creation of mental immunity for children and youth by family 

and school. 2) The secondary level was to give advice and counseling to children and youth by 

family, school and friends and 3) The Third level was to participate in solving problems of children 

and youth by family, school, friends and psychologist. The cause was usually due to the private 

issues of children in the group or school students known. Children and youth were usually thought 

that commonly seen so they lacked awareness of the problem. The impact of cyberbullying was 

ignorance of the rights of themselves and others. Including strengthening mental health of children 

and youth when they faced with cyberbullying. 

 

 Keywords: deviant behavior, cyberbullying, youth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Thesis for The Degree of The Master of Arts (Criminology and Law Enforcement Program), Faculty of Social   

   Sciences, Royal Police Cadet Academy. 
2 Graduate Student, Master Degree in Faculty of Social Sciences, Royal Police Cadet Academy,  

   E-mail : as_aster@hotmail.com 
3 Assistance Professor at Faculty of Social Sciences, Royal Police Cadet Academy 



ISSN 1686-1442                       แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่นจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  | 17 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แนวทางการป้องกันพฤตกิรรมการเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่น                         
จากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ศึกษาเฉพาะกรณ ีโรงเรียนมัธยมศึกษา  

จังหวัดสมุทรปราการ1 
 

  กนกอร จันยมิตรี2 
กัญญ์ฐิตา ศรีภา3 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
อายุ 12 – 18 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจ านวน 13 โรงเรียน จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายภายใน
กลุ่ม และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
แบบเจาะจงโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 17 คน ประกอบด้วยเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคมและเคยถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จ านวน 10 คน อาจารย์จ านวน 5 คน และ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักจิตวิทยา
จ านวน 2 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความสัมพันธ์ของระดับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=
0.494, Sig.=0.000) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า เด็กนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จะมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม เป็นต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจากการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เป็น 3 ระดับ คือ 1) ชั้นปฐมภูมิ คือผู้ปกครองและอาจารย์สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นการ
ปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม 2) ชั้นทุติยภูมิ คือผู้ปกครอง อาจารย์และเพ่ือนให้ค าแนะน าค าปรึกษาเมื่อ
เด็กถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  และ 3) ชั้นตติยภูมิ คือการบูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเมื่อพบว่าการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์มีผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชน ซ่ึงสาเหตุการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มักมาจากเรื่องส่วนตัวของเด็กใน
กลุ่มหรือเด็กนักเรียนที่รู้จักกัน เด็กมักมองว่าเป็นเรื่องที่แกล้งกันในกลุ่มเพ่ือนและพบเห็นได้ทั่วไป ท าให้เด็กและ
เยาวชนขาดการรับรู้สภาพปัญหา ผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และการไม่รู้สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อเสนอแนะคือผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ของเด็กและเยาวชน
ถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของเด็กและเยาวชนเมื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
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บทน า 
การใช้อินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่บนอินเทอร์เน็ต พฤติกรรม 

ของอาชญากรมีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการรู้ไม่เท่าทันของเหยื่อทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ท าให้ความเสียหายแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้
ถูกรายงานมากนัก คือ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ หรือ Cyberbullying แต่กลับถูกพูดถึงอย่างมากจากเหตุการณ์
ฆ่าตัวตายจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ของ Megan Meier เมื่อปี พ.ศ. 2550 ท าให้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากเป็นปัญหาการกลั่นแกล้งประเภทหนึ่ง 
ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ทั่วโลก มีการประมาณการณ์ว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนประชากร  
ที่เป็นผู้ใหญ่เคยตกเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และเป็นที่น่าประหลาดใจว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
เด็กและวัยรุ่นเคยตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางไซเบอร์ในสังคมออนไลน์ (Woda, 2015) ท าให้ปัจจุบันหลาย
ประเทศเห็นความส าคัญของปัญหาการถูกกลั่นแกล้ง การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่เก่ียวพันกัน เช่น แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถรับสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย จึงท าให้ยากที่เด็กจะคัดกรองหรือแยกแยะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากกันได้ ถึงแม้สื่ออินเทอร์เน็ต
จะมีข้อดี แต่ก็มีหลายข้อที่น่ากังวลเช่นกัน เพราะการเปิดรับสื่อที่ไม่เหมาะสมย่อมไม่ส่งผลดีต่อสติปัญญาและวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ได้ โดยมีข้อมูลการวิจัยขั้นต้นเรื่อง ความชุก และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง 
บนโลกไซเบอร์ในระดับชั้น ม.1-3 ปี 2560 ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ร้อยละ 45 เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง  
ซ่ึงมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นถึง 4 เท่า และผลที่ตามมาเมื่อเด็กถูกกลั่นแกล้งและไม่ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนฝูง ก็จะมีอาการโดดเดี่ยว แยกตัวออกจากสังคม เริ่มไม่อยากไปโรงเรียน โดดเรียน  
หนีเรียน ขาดสมาธิ ผลการเรียนตกลง มีอาการซึมเศร้า ใช้สารเสพติด และอาจถึงข้ันท าร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ 
ดังเช่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประเทศทางยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายจากการกลั่นแกล้ง  
ทางโลกไซเบอร์เพ่ิมขึ้น จนปัจจุบันมีการพัฒนาการถึงขั้นตราเป็นกฎหมาย และมีการประมาณการว่าประเทศไทย 
ไต่ระดับการรังแกกันบนโลกออนไลน์ไปสู่อันดับ 5 ของโลก (MGR Online, 2018) 

อย่างไรก็ตามมีข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยของ Vinijnaiyapak (2017) จากศูนย์ส ารวจความคิดเห็น 
ของนิด้าโพล เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์  พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยิน และไม่ทราบความหมายของ 
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ อีกท้ังมปีระเด็นที่น่าสังเกตคือกลุ่มตัวอย่างระบุว่า Cyberbullying เป็นเรื่องปกติใน
สังคมของเด็กในวัยนี้ และระบุว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกบนพื้นที่ส่วนบุคคลที่สามารถท าได้ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงกฎหมาย หรือผลกระทบใด ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลว่าแท้จริงแล้วเด็กและเยาวชนที่ถูกกลั่นแกล้ง 
ทางไซเบอร์ได้รับผลกระทบหรือไม่ ครูอาจารย์หรือผู้ปกครองตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวอาจเป็นปัญหา 
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ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชนที่ถูกกระท าหรือไม่ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จะมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของเด็กหรือไม่ หรือปัญหานี้ไม่ถูกสนใจมากเท่าท่ีควร 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งแสดงให้เห็นว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็นภัยร้ายต่อจิตใจหรือต่อชีวิต 
ของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวกว่าที่คิด ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนของประเทศไทยที่ก าลัง
เผชิญหน้ากับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เด็กและเยาวชนที่ถูกกลั่นแกล้งรังแก ได้รับผลกระทบต่อจิตใจ  
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ความเครียด ซึมเศร้า หนีเรียน และน าไปสู่การคิดสั้นฆ่าตัวตายได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  เพ่ือค้นหาแนวทางในการป้องกัน
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่นจากถูกกลั่นแกล้งในพ้ืนที่ไซเบอร์ โดยท าการศึกษาในสถานศึกษา
ของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในเขตจังหวัดปริมณฑล พ.ศ.2559 พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการมีจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ านวน 61,6916 คน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 1,150,225 คน และผู้มี
โทรศัพท์มือถือจ านวน 1,778,450 คน จากจ านวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1,934,271 คน
(National Statistical Office, 2018) ซึ่งเป็นจ านวนสูงที่สุดในเขตปริมณฑล และมีรายงานสถิติคดีปี พ.ศ.2557 
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยจังหวัดสมุทรปราการมีจ านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน 
ความควบคุมดูแลของสถานแรกรับจังหวัดสมุทรปราการหน่วยงานเฉลี่ยต่อ 144 คนต่อวัน  (Department of 
Juvenile Observation and Protection, 2014) ซึ่ งมีจ านวนมากที่ สุ ดในเขตปริมณฑล เช่นกัน ดั งนั้น 
จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจลักษณะของการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะ 
ต่าง ๆ ของนักเรียนในสถานศึกษาเหล่านั้นก่อนการค้นหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์ของสถานศึกษา งานวิจัยนี้จึงเริ่มจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยท าการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ ของกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ที่สัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในลักษณะต่าง ๆ จากนั้นใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) เพ่ือให้ได้ค้นพบเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันปัญหา
ที่สอดคล้องกับลักษณะของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และสอดรับกับสถานการณ์ของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคมของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนใน
สถานศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือค้นหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
 
 



20 |  The Prevention of deviant behavior from cyberbullying victimization ISSN 1686-1442 

Warasan Phuettikammasat, Vol. 26 No.2, July 2020. Copyright: Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Thailand. 
 

การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
แนวความคิดเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) หมายถึง การจงใจรังแกเหยื่อ

ซ้ า ๆ หรือต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยประทุษร้ายบนโลกออนไลน์ โดยมีเจตนาให้ผู้อ่ืนได้รับ
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตทั้งบนโลกออนไลน์และชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่โดนกลั่นแกล้ง
รังแกโดยเพ่ือนนักเรียน ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจ สุขภาพ และการเรียนของเด็ก มากกว่าการถูกกลั่นแกล้ง 
แบบเผชิญหน้าที่โรงเรียน รูปแบบของการกลั่นแกล้งรังแกชนิดนี้ยากต่อการสืบพบ เนื่องจากผู้รังแกสามารถ   
แสร้งเป็นผู้อ่ืนได้โดยที่ข้อมูลของตนไม่เป็นที่เปิดเผยการรังแกทางคอมพิวเตอร์นั้นรวมไปถึงการรังแกโดยใช้อีเมล์ 
ข้อความ ทางโทรศัพท์ เวปไซต์ โซเชียลเน็ทเวิร์ค เช่น facebook Myspace twitter เป็นต้น (Bolton & Graeve, 
2005 cited in Niyomthum, 2015) ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนมักจะใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือ Social Networking Sites (SNS) ซึ่ง SNS เป็นการรวมการสื่อสารทางออนไลน์ทุกประเภท 
เข้าไว้ด้วยกัน เช่น รูปภาพ การแบ่งปันวีดีโอ การส่งข้อความส่วนตัว และการส่งข้อความที่เป็นสาธารณะ  
สื่อประเภทนี้จึงท าให้เพ่ิมโอกาสในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จ าแนกตาม
วิธีการการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) ที่น ามาใช้ในงานวิจัย 8 ประเภท (Kirwan, 2013) คือ  
1) การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพ่ือโจมตีโดยเฉพาะ (Social Ostracism) 2) การแสดงความคิดเห็นที่ดูถูกเหยียดหยาม 
(Disparaging Public Comments) 3) การสร้างเรื่องให้กระทบกระเทือนจิตใจ (Creation of Hurtful/ 
Embarrassing Content) 4) การแบ่ งปั นหรื อส่ งต่ อข้ อมู ลลั บ  ( Sharing of Confidential Information)  
5) การแอบ อ้างตั วตนของผู้ อ่ื น  ( Impersonation) 6) การสื่ อสารแบบก่อกวน  (Sending Harassing 
Communication) 7) การล้อเลียนหรือนินทา (Name Calling, Ridiculing, Gossiping and Spreading of 
Rumours) 8) การกลั่นแกล้งด้วยการถ่ายวีดีโอ (‘Happy-Slapping’) ซึ่งความหลากหลายของวิธีการกลั่นแกล้ง 
ที่ใช้เข้าถึงตัวเหยื่อในสมัยก่อนหากบางคนเริ่มถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียน อย่างน้อยพวกเขาอาจจะหลบอยู่บ้าน  
หรือหลบเลี่ยงสภาพแวดล้อมเดิม ๆ แต่ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ท าให้เหยื่อสามารถถูกกลั่นแกล้งโดยไม่สามารถเลือกเวลาและสถานที่ได้ 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็กและเยาวชน หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กและเยาวชนแสดงออก 

ในลักษณะที่ฝ่าฝืนบรรทัดฐานในสังคมนั้น ๆ ท าให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
หรือมีแนวโน้มน าไปสู่การฝ่าฝืนต่อกฎหมายของสังคม เช่น การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ 
เป็นต้น ซ่ึง Biesanz and Biesanz (1969) จ าแนกลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนี้ 1) พฤติกรรมที่เป็นเพียง 
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม (Improper) และสังคมใช้กระบวนการควบคุมทางสังคมแบบไม่เป็นทางการและ 
ไม่รุนแรง ได้แก่ การโดดเรียน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน การหนีออกจากบ้าน  
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การขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต และการเจตนาไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง 2) พฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์ต่อผู้อ่ืน 
(Antisocial Behavior) ได้แก่ การท าร้ายผู้ อ่ืนเพ่ือแย่งชิงของ การชกต่อย/ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน การท าลาย
ทรัพย์สินผู้อ่ืน การโทรศัพท์ก่อกวนผู้ อ่ืน และการบุกรุกเข้าเคหสถานผู้อ่ืน 3) พฤติกรรมที่ท าลายตนเอง (Self-
Destructive) ได้แก่ การใช้สารเสพติด ซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย และการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็ว/ประมาท  
4) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎศีลธรรมของสังคม ( Immoral) ได้แก่ การเล่นพนันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
การขโมยของจากร้านค้า 5) พฤติกรรมที่ท าลายสังคม (Destructive to the society) ได้แก่ การท าลายทรัพย์สิน
สาธารณะ การพกพาอาวุธในที่สาธารณะ การกดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และการแข่งรถบนท้องถนนสารธารณะ 
(Kratcoski & Kratcoski, 1996) การขยายวงกว้างของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนนั้นมีให้ 
พบเห็นในทุก ๆ เมือง ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองใหญ่หรือตามชนบท เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจมีความเสี่ยง
ต่อชีวิตและการกระความท าผิดทางกฎหมายได้ 

 
แนวคิดทฤษฎีกิจวัตรประจ าวันกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเยาวชนเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ประเภทหนึ่ง แม้จะไม่ใช่อาชญากรรม

ร้ายแรงแต่ในบางกรณีอาจส่งผลกระทบรุนแรงได้ การวิเคราะห์เหยื่อทางอินเทอร์เน็ตจึงน าแนวคิดทฤษฎีกิจวัตร
ประจ าวัน (Routine Activity Theory) เป็นทฤษฎีหนึ่ งที่ ได้ถูกน ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ปรากฏการณ์ 
ทางอาชญาวิทยาอย่างแพร่หลาย พัฒนาโดย Cohen and Felson (1979) อธิบายว่า กิจกรรมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันนั้นเปิดโอกาสให้คนที่จะกระท าผิดมองเห็นความเสี่ยงที่จะโดนจับได้ หรือคุ้มค่ากับการเสี่ยงลงมือ
กระท าผิด (Khruakham, 2015) ผู้วิจัยจึงน าองค์ประกอบในทฤษฎีมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เด็กจะถูกกลั่นแกล้ง 
ทางไซเบอร์ ดังนี้ 1) เหยื่อที่เหมาะสม (Suitable target) เด็กและวัยรุ่นมีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle)  
ที่เสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่เหยื่อมีส่วนในการกระตุ้น (Provocative victims) และจูงใจ
ให้เกิดอาชญากรรม (Precipitate victims) (Schafer, 1977 cited in Amaraphibal, 2016) 2) ขาดการดูแลของ
ผู้ดูแล (Absence of capable guardian) ผู้ปกครองไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์หรือมีแต่ไม่สามารถก ากับติดตามการใช้
สื่อออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้ (Veenstra, 2011) เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงออนไลน์ง่ายและสะดวก  
มีการใช้สื่อออนไลน์มากเป็นวิถีปกติ และ 3) แรงจูงใจของผู้กระท า (Motivated offender) คือผู้กระท ามีแรงจูงใจ
สามารถท าแบบนิรนาม ท าได้ง่ายสะดวกและไม่ต้องเผชิญหน้า ท าให้ติดตามเอาผิดได้ยาก แต่หากเป็นการกระท า
ของคนรู้จัก เช่น เพ่ือนเก่า เพ่ือนที่โกรธกัน คนรู้จักแต่ไม่สนิทถึงขั้นเป็นเพ่ือน แรงจูงใจอาจเป็นการโต้ตอบ  
แก้แค้น หวังผลให้เหยื่อเกิดความเดือดร้อน เสียหาย อับอาย (Englander, 2011; O’Brien & Moules, 2010)  

 
แนวคิดทฤษฎีความกดดันทั่วไปกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นั้นเป็นพฤติกรรมที่เด็กและเยาวชนถูกกระท าผ่านทางไซเบอร์อย่างซ้ า ๆ  

ท าให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างต่อเนื่อง ตามทฤษฎีของ Agnew (2001) ความกดดัน
ทั่วไป คือ การเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบ การถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ  
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การถูกรังแก ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความเจ็บปวด ต้องทนทุกข์ทรมานจากสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่พึงประสงค์  
การถูกรังแกในครั้งแรก ๆ ผู้ถูกรังแกอาจจะอดทนอดกลั้น โกรธ โมโห หงุดหงิด หรืออับอาย แต่การถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์นั้นเป็นการถูกกลั่นแกล้งแบบซ้ า ๆ จนท าให้ผู้ถูกกลั่นแกล้งบางรายเปลี่ยนจากความอดกลั้น 
เป็นการอยากแก้แค้นหรือระบายความคับแค้น อาจจะท าการตอบโต้กลับหรือไปกลั่นแกล้งผู้อ่ืน แต่ถ้าหากเด็กและ
เยาวชนบางคนถูกกระท าแล้วเกิดสภาวะอารมณ์ที่หดหู่ หมดหวัง ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะน าไปสู่พฤติกรรมการท าร้าย
ตนเองหรือมีการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมอาชญากรรมได้ เช่น การใช้ความรุนแรง ท าร้ายผู้อ่ืน การเสพสาร  
เสพติด เป็นต้น (Khruakham, 2015) 

 
แนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) เป็นทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวจิตวิทยา มุ่งค้นหาสาเหตุ 

ของอาชญากรรมเน้นไปที่ด้านจิตใจของบุคคลเป็นปัจจัยหลัก ทฤษฎีนี้ถูกน าเสนอโดย Sigmund Freud ซึ่งมุ่งเน้น
ในเรื่องของตัวก าหนดทางจิตใจที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้วย โดยความขัดแย้ง
ภายในจิตใจของบุคคลจะมีผลต่อสภาพทางจิต ทั้งในส่วนที่เป็นจิตที่รู้ส านึกและจิตไร้ส านึก ความขัดแย้งในใจท าให้
บุคคลมีความทุกข์ทรมานต่อความตึงเครียดและเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลจะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานดังกล่าว Freud ได้เน้นความสนใจมากในเรื่องแรงขับทางเพศ ที่มีผลต่อพัฒนาการของ
บุคคล (Benjaphonphithak, 2016) หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้  คือ พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมาก 
เกิดจากพลังงานทางจิตภาคและชีวภาค หรือจิตใต้ส านึกซึ่งบุคคลอาจจะไม่รู้ตัวหรือควบคุมส่วนนี้ ได้  
(Khruakham, 2015) องค์ประกอบของจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างส าคัญ 3 ประการคือ 
อิด (id) อีโก้ (ego) และซูเปอร์อีโก้ (Superego) (Benjaphonphithak, 2016) 1) อิด เป็นพ้ืนฐานดั้งเดิมของจิตใจ
มนุษย์ที่ยังมิได้ขัดเกลา เป็นส่วนที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณที่กระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ต่าง ๆ 2)  อี โก้  เป็นสิ่ งประสานความต้องการของตน ให้ เข้ ากับสภาพความเป็นจริ ง ในชีวิตน ามา  
สู่การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 3) ซูเปอร์อีโก้ เป็นผลของศีลธรรมและจริยธรรมในตัวของบุคคล 
ตลอดจนการแสดงออกซึ่งเป็นผลสะท้อนจากค่านิยมของสังคม ซึ่งได้รับจากสั่ งสอนจากพ่อแม่ โรงเรียน  
และส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม ซูเปอร์อีโก้จะท าให้บุคคลรู้สึกผิดไม่กล้าฝ่าฝืนสังคม และพยายามคุมอิดไว้ เพ่ือให้อยู่  
ในกรอบที่ดีงาม จากหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ บุคคลทั่วไปจะมีพัฒนาการท างานของ อิด อีโก้ และ
ซูเปอร์อีโก้ เป็นไปตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่วัยเด็กจนโต หากมีการพัฒนาที่ผิดปกติจะเกิดการเสียสมดุลท าให้  
การท างานของจิต ใต้ ส านึ กนั้ น เสี ย ไป น า ไปสู่ พฤติกรรมเบี่ ย ง เบน  (Khantee, Petaniniabutr, T, & 
Watthanawibun, 1991) เมื่อเด็กและเยาวชนถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ จึงท าให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออก 
ทางพฤติกรรมแตกต่างกันไป พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ที่แสดงออกมานั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ ไม่สมดุล  
โดยซูเปอร์อีโก้ที่มาจากการอบรมเลี้ยงดูแข็งแรงมากไปก็จะท าให้เป็นคนเก็บกดหรือหวาดระแวง แต่หากมีซูเปอร์  
อีโก้ที่อ่อนแอก็จะท าให้กลายเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (Khruakham, 2015) เช่น กรณีวัยรุ่นบางคน 
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ แต่มีซูเปอร์อีโก้สูงเกินไป ไม่ได้ปรึกษาครู หรือผู้ปกครองจนท าให้สถานการณ์เลวร้ายจน
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ไม่สามารถอดกลั้นได้ต่อไป ท าให้แสดงด้านอิดออกมา โดยแสดงพฤติกรรมเกรี้ยวกราด อยากแก้แค้น ควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ราวกับเด็ก 3-4 ขวบ เป็นต้น 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในประเทศ พบว่า งานวิจัยของ 
Samoh, Boonmongkon, Ojanen, Samakkeekarom and Guadamuz (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้
ของเยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15–24 ปี ในภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 
136 คน พบว่า การรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์นั้น เยาวชนรับรู้ว่าเกิดจากความเป็นนิรนามของพ้ืนที่ไซเบอร์ และเป็นผล
ที่ต่อเนื่องมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จริง ผลกระทบจากการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ก็จะส่งผลกระทบ 
ทั้งในระดับบุคคล และระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในแง่ของการจัดการปัญหาดังกล่าวเยาวชนมีการรับรู้ว่าจะ
จัดการปัญหานี้ด้วยตนเอง หรืออาจมีการปรึกษาเพ่ือน ๆ บ้าง แต่จะไม่ปรึกษาผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Tudkuea and Sabaiying (2017) เรื่อง รูปแบบ ผลกระทบ และวิธีการจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ของนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักศึกษามีอายุระหว่าง 19-25 ปี  
ที่เคยมีประสบการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวม 21 คน พบว่า การตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขู่บนโลก 
ไซเบอร์ และการตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศบนโลกไซเบอร์ ซึ่งมักเกิดขึ้นผ่าน Facebook Line  
ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นส าคัญ โดยมีผลกระทบจากการถูกรังแกฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านจิตใจ ร่างกาย และ
สัมพันธภาพทางสังคมของเหยื่อ ส่วนวิธีการจัดการกับปัญหาดังกล่าว แต่ละคนจะมีวิธีก ารที่หลากหลายไม่มี
รูปแบบวิธีที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิธีการที่ไม่เลือกใช้คือปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเชื่อว่า
ผู้ปกครองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเคยลองปรึกษาแต่กลับโดนดุด่าว่ากล่าว กลายเป็นการซ้ าเติม  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในต่างประเทศ พบว่า จากรายงานผล
การศึกษาเรื่องวัยรุ่นและการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ปี ค.ศ.2007 ของสภาการป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ 
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา อายุ   
13 – 17 ปี จ านวน 824 คน รายงานบ่งบอกว่า เมื่อเหยื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มักตอบโต้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น บอกให้ผู้กลั่นแกล้งหยุดกระท า บล็อกการสื่อสารจากบุคคลนั้น หรือปรึกษาเพ่ือน อีกทั้ง วัยรุ่นมีอารมณ์ 
ที่หลากหลายอันเป็นผลมาจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ตั้งแต่ความโกรธไปจนถึงอับอายขายหน้า ผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อในโลกไซเบอร์มากกว่าครึ่ง รู้สึกโกรธร้อยละ 56 รู้สึกเจ็บปวดร้อยละ 33 รู้สึกอับอายร้อยละ 32 และพวกเขา
รู้สึกกลัวร้อยละ 13 อย่างไรก็ตามวัยรุ่นหลายคนอ้างว่าเหตุการณ์การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นั้นไม่ได้รบกวนพวก
เขา (National Crime Prevention Council, 2007) รวมถึงงานวิจัยของ Cowie (2013) เรื่อง ผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอารมณ์และสุขภาวะของเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยส ารวจเด็กและ
เยาวชนในทวีปยุโรปจ านวน 23,420 คน พบว่า การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ของ 
เด็กและเยาวชน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ขาดการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหงาและโดดเดี่ยวทางสังคม 
การถอยห่างทางสังคมของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความนับถือตนเองต่ าและภาวะซึมเศร้า ผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ส่วนผู้ที่กระท ามักมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
พฤติกรรมต่อต้านสังคม และมีความเสี่ยงที่จะพ่ึงพาแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด และการศึกษาของ Li (2010) เรื่อง 
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การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาพฤติกรรมและความเชื่อของเด็กนักเรียนใน
ปรากฏการณ์ใหม่นี้ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศแคนาดา จ านวน 
269 คน พบว่า เมื่อนักเรียนทีถู่กกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต นักเรียนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่บอกใคร นักเรียนจ านวน 
2 ใน 5 ไม่ได้ท าอะไรเลย และเลือกที่จะหลบหนีจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (เช่น ออกจากระบบ) มีนักเรียน
เพียงจ านวนร้อยละ 6 พยายามที่จะแก้แค้นคืน และเมื่อนักเรียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ใครบางคนฟัง พบว่า 
นักเรียนเกือบร้อยละ 50 บอกว่าไม่มีใครพยายามช่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ozbay (2011) เรื่อง ทฤษฎี
ความกดดันทั่วไปอธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่นในตุรกีได้หรือไม่ โดยใช้การศึกษาสหสัมพันธ์ 
จากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีจ านวน 974 คน จากการศึกษาความกดดันทั้งหมด 
12 ตัวแปร พบว่า ครึ่งหนึ่งของตัวแปรอิสระที่ศึกษามีค่าทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัว
แปรตามความโกรธมีความสัมพันธ์เชิงบวกตัวแปรตาม ตัวแปรการเผชิญปัญหาอาชญากรรมและการเผชิญปัญหา  
ที่ไม่ใช่อาชญากรรมคาดว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม  
 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เด็กและเยาวชนถูกกลั่นแกล้ง 
ทางไซเบอร์ก าลังมีมากขึ้นในสังคมปัจจุบันและเกิดขึ้นในระดับที่ส่งผลรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง และเด็กและเยาวชนเองอาจยังขาดการรับรู้ว่าการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่งผลกระทบมากเพียงใด 
และมีแนวทางการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร งานวิจัยนี้จึงน าแนวคิดทฤษฎีความกดดันท่ัวไปประยุกต์
กับแนวความคิดเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ก าหนดเป็นตัวแปรต้น และน าแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคมเป็นตัวแปรตาม เพ่ือศึกษาเชิงปริมาณและอธิบายความสัมพันธ์ของระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคมที่เกิดจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และผู้วิจัยน าทฤษฎีทางอาชญาวิทยาประยุกต์ใช้ในแนวคิดทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ และทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการแสดงออกหรือ
การตอบสนองเมื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในลักษณะใด หรือมีระดับความรุนแรงเพียงใด เพราะเหตุใด เพ่ือให้
สังคมตระหนักอย่างแท้จริงว่าการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็ก
และเยาวชน โดยข้อมูลเชิงปริมาณนั้นจะท าให้เกิดความเข้าใจลักษณะของการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือค้นหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและทันต่อสถานการณ์ที่เด็กเผชิญ น าไปสู่กรอบแนวความคิดการวิจัย  
ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมกับการถูกกลั่นแกล้ง

ทางไซเบอร์ของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมในสถานศึกษา 
ที่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา
มากกว่า 2,000 คนขึ้นไป จ านวน 13 โรงเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ อายุ 12 – 18 ปี จ านวน 400 
คน จาก 13 โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจ านวนเทียบตามสัดส่วน และใช้การสุ่มอย่างง่ายภายใน
กลุ่มแต่ละกลุ่ม  

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) คือ กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน 5 อันดับแรกที่พบว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมมาก
ที่สุด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักเรียนจ านวน 10 คน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนวของแต่
ละโรงเรียนเลือกเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมและเคยถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โรงเรียนละ 2 คน  

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม 

- ความประพฤตไิม่เหมาะสม     

- การเป็นปรปักษ์ต่อผู้อื่น  

- ท าลายตัวเอง  

- ละเมดิกฎศลีธรรม 

- ท าลายสังคม 

 

พฤติกรรมการถูกกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 

 - การถูกสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตโีดยเฉพาะ  

 - การถูกแสดงความคิดเห็นที่ดูถูกเหยียดหยาม   

 - การถูกสร้างเรื่องให้กระทบกระเทือนจิตใจ  

 - การถูกแบ่งปันหรือส่งต่อข้อมูลลับ  

 - การถูกแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น 

 - การถูกสื่อสารแบบก่อกวน  

 - การถูกล้อเลียนหรือนินทา 

แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่น 

จากการถูกกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 

การศึกษาเชิงปริมาณ 

การศึกษาเชิงคุณภาพ 
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2) กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนวที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนและทราบพฤติกรรมของนักเรียน  
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 5 คน และ 3) ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักจิตวิทยา จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน  
และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมและ 
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยน ากรอบแนวความคิดการวิจัยมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม         
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
และแบบเติมค า จ านวน 3 ข้อ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ แบ่งเป็น 8 รูปแบบหลัก  
มีจ านวน 17 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับที่ตรงกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเป็นแบบ Likert five scales  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทาง 
ไซเบอร์ แบ่งเป็น 5 รูปแบบหลัก มีจ านวน 24 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับที่ตรงกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ Likert Five Scales 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ท าโดยน าแบบสอบถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและภาษา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) จากนั้นท าการแก้ไขปรับปรุง และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbarch’s alpha coefficient) ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.873 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ แนวการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview guidelines) ประกอบด้วยประเด็นหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 1) ประสบการณ์หรือกรณีตัวอย่างที่เคยถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์หรือเคยพบเห็น เพ่ือทราบสาเหตุและลักษณะการถูกกระท า 2) ผลกระทบที่ เกิดจาก 
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 3) พฤติกรรมที่แสดงออกหลังจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  4) ข้อเสนอแนะ 
ในการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 5) ข้อเสนอแนะการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจาก
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  แล้วท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3 ท่าน 
เ พ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity) ดูค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
กับวัตถุประสงค์ (IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสิน IOC โดยเลือกเฉพาะข้อค าถามในการสัมภาษณ์และประเด็นการสังเกต 
ที่มีค่า 0.5 ขึ้นไป และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการน าไปใช้จริง 
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การพิทักษ์สิทธิ์ ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลโดยส่งหนังสือ 
ขอความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ก่อนเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัย 
ท าการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ให้ข้อมูลตามหนังสือชี้แจงการวิจัย ( Information Sheet)  
และผู้ ให้ข้อมูลต้องแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยในหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย ( Consent Form)  
ก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผู้วิจัยค านึงถึงการรักษาความลับโดยการปกปิดชื่อและลักษณะส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
และหลีกเลี่ยงการรบกวนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) และก าหนดระดับความมี

นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาระดับการถูกกลั่นแกล้งบนไซเบอร์และพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคม และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ส าหรับ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ืออธิบายข้อมูล 
เชิงประจักษ์จากข้อมูลเชิงปริมาณ และค้นหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมจากการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ โดยใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย  
โดยท าการตรวจสอบด้านผู้วิจัย โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล   
ท าการตรวจสอบด้านแหล่งข้อมูลจากทั้งนักเรียน อาจารย์ และนักจิตวิทยาท าการตรวจสอบด้านแนวคิดทฤษฎี  
โดยตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากมุมมองหลายทฤษฎีและการตรวจสอบด้านการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลจาก
แบบสอบถามและข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย 

1. ระดับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม จากผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในภาพรวมมีระดับต่ า  (x=̅0.362, S.D.=0.415)  
โดยระดับพฤติกกรมที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากที่สุด คือ การเคยโดนด่าทอ พูดจาส่อเสียด ให้ร้าย ผ่านช่อง

ทางการสนทนาอินบ็อกซ์ (x=̅0.928, S.D.=1.068) ซึ่งอยู่ในกลุ่มการถูกแสดงความคิดเห็นที่ดูถูกเหยียดหยาม

รองลงมาคือ การโดนกีดกันให้ออกจากกลุ่มบนสื่อสังคมออนไลน์ (x=̅0.708, S.D.=0.948) และรองลงมา คือ  

การเคยถูกพูดถึงในประเด็นที่ท าให้เสียหาย หรือท าให้ถูกรังเกียจจากกลุ่มเพ่ือน (x=̅0.698, S.D.=0.926) ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มการถูกสร้างกลุ่มในโซเชียลเพ่ือโจมตีโดยเฉพาะ ส่วนพฤติกรรมที่พบน้อยที่สุด คือ เคยถูกตัดต่อภาพหรือ  

ตัดต่อวีดีโอที่โป๊เปลือย น าไปโพสต์บนสื่อออนไลน์ (x=̅0.055, S.D.=0.304) ส่วนระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับต่ า (x=̅0.374, S.D.=0.347) โดยมีพฤติกรรมการไม่เชื่อฟัง

ผู้ปกครองสูงที่สุด (x=̅1.078, S.D.=0.977) ซึ่งอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รองลงมา คือ การขับขี่
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ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด (x ̅= 0.430, S.D.=0.923) ซึ่งอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมท าร้าย

ตนเอง รองลงมา คือ การแก้แค้น (x ̅= 0.690, S.D. = 0.914) ซึ่งอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมอันธพาล และพฤติกรรม 

ที่พบน้อยที่สุด คือ การล่วงเกินหรือล่วงละเมิดทางเพศ (x ̅= 0.033, S.D. = 0.238) ซึ่งอยู่ในกลุ่มพฤติกรรม 
ที่ละเมิดกฎศีลธรรมของสังคม  

2. ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน 
ในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้การทดสอบค่าสหปฏิสัมพันธ์ (Correlation) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
พบว่า ระดับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.494, Sig. = 0.000) ดังรายละเอียดในตาราง 1 

 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับระดับพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง  

  การถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ 

พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ทางสังคม 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

การถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ 

Pearson 
Correlation 

1 .494**  

 Sig. (2-tailed)  0.000 √ 

พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคม 

Pearson 
Correlation 

.494** 1  

 Sig. (2-tailed) 0.000  √ 

หมายเหตุ ช่องผลการทดสอบสมมติฐาน ส าหรับตัวแปรที่ยอมรับสมมติฐาน (Sig. ≤ 0.05) ระบุเครื่องหมายถูก (√) 
ส าหรับตัวแปรที่ไม่ยอมรับสมมติฐาน (Sig. › 0.05) ระบุเครื่องหมายผิด (X) 
  

3. พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  
ข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ เริ่มจากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งและพฤติกรรมที่

ตอบสนองต่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เพ่ือตรวจสอบและอธิบายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ และน าไปสู่ 
แนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการถูกกลั่นแกล้ง โดยข้อค้นพบที่ส าคัญมีดังนี้ 

3.1 ลักษณะการถูกกลั่นแกล้ง สาเหตุ และพฤติกรรมตอบสนอง 
1) ลักษณะการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ พบว่า สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย  

มีลักษณะที่คนรู้จัก หรือเพ่ือนในกลุ่ม หรือเพ่ือนต่างห้อง มักจะโพสต์หรือส่งถ้อยค าซ้ า ๆ เช่น หยอกล้อ นินทา 
ล้อเลียน ให้ร้าย ลงในสื่อโซเชียล บางครั้งมีการเจาะจงตัวบุคคลและมีแบบไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล มีลักษณะ 
การใช้สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งเพราะท าได้ง่ายกว่าการเผชิญหน้า มักจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ  
การถูกกลั่นแกล้งแบบเผชิญหน้าในโรงเรียน และมีลักษณะที่สามารถแพร่กระจายการกลั่นแกล้งนั้นออกไป 
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ในวงกว้างมากขึ้น โดยคนที่รู้จักอาจจะท าการแชร์หรือน าข้อความเหล่านั้นไปส่งต่อให้คนที่ถูกกลั่นแกล้ง หรือเพ่ือน
กลุ่มอ่ืน ๆ ได้รู้ จนอาจท าให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ 

  “..เพ่ือนผู้ชายเคยมีนัดผมไปแกล้งแล้วก็รุมท าร้ายผม แต่ถ้าเป็นเพ่ือนผู้หญิงมีโดนนินทาโดนว่า 
บางทีเพ่ือนก็ชอบว่าผมว่าเจ้ากี้เจ้าการ บางทีเพ่ือนพูดลอย ๆ โพสต์ลอย ๆ ว่าเกลียดคนนี้จังเลย...” (น้องที 
นามสมมต,ิ 10 กรกฎาคม 2562) 
  “...มีเพ่ือนมาคอมเม้นรูปผมใน facebook มาว่าผม มาล้อผม เพราะผมเป็นสิว...” (น้องไอ  
นามสมมติ, 30 กรกฎาคม 2562) 
  “...เพ่ือนแอบถ่ายหนูในมุมที่ตลกในมุมที่เราเผลอแล้วก็แชร์ต่อจาก iPhone และแชร์ไปใน Air 
Drop กัน ส่วนใหญ่จะถูกแกล้งจากเพ่ือน ๆ หรือคนที่รู้จักค่ะ...” (น้องบี นามสมมติ, 26 กรกฎาคม 2562) 

2) สาเหตุของการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ มักจะเกิดจากความไม่ชอบหรือไม่พอใจเพ่ือน และ  
มาจากเรื่องส่วนตัว เริ่มตั้งแต่ หยอกล้อ นินทา ไม่ชอบนิสัย มีจุดเด่นมากกว่าคนอ่ืน ล้อเลียนข้อด้อย จนถึงถูกแบน 
ออกจากกลุ่ม มักถูกท าลายความรู้สึกกันทางจิตวิทยาโดยการใช้วาจา แต่ไม่เอ่ยว่าเป็นชื่อใคร และไม่ได้เปิดเผย
ตัวตน เด็กที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มักเป็นเด็กที่มีความแตกต่างอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) เด็กที่มี 
ความโดดเด่น มีลักษณะความเป็นผู้น า ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี เป็นผู้ได้รับความนิยมชมชอบ เช่น นักกีฬาโรงเรียน 
เชียร์ลีดเดอร์ หรือมีลักษณะฉลาด เด็ดเดี่ยว สร้างสรรค์ เป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็ว และ 2) เด็กที่เป็นจุดด้อย  
มีลักษณะภาวะจิตใจที่อ่อนแอ มีโลกส่วนตัวสูง วิตกกังวลง่าย ไม่มีเพ่ือน หรือมีเพ่ือนน้อย มีลักษณะทางกายภาพ 
ที่แตกต่าง ป่วย หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ 

“...สาเหตุที่เด็กกลั่นแกล้งกันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คนที่โดดเด่น และคนที่มีจุดด้อย ส่วนใหญ่
คนที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มักมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง พอโดดเด่น คนที่ไม่ชอบหรือคนที่ไม่ได้มีแนว
เดียวกันจะหาแนวทางหรือวิธีการไปท าร้ายคนที่ไม่ชอบให้มีผลเสียเกิดขึ้น โดยพยายามหาข้อเสียหรือจุดด้อยของ
คนนั้นมาพูด ซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในจุดที่น่าสนใจมีคนชื่นชอบเยอะ แต่มีคนไม่ชอบแล้วพยายาม
หาข้อเสีย จึงเป็นการท าลายค่อนข้างเยอะ ส่วนคนที่มีจุดด้อยคนกลุ่มนี้ไม่มีความน่าสนใจ แต่ถ้าถูกกลั่นแกล้งก็จะ
น าจุดด้อย ที่ไม่เท่าเทียมคนอ่ืน จึงมีคนใช้ช่องทางเหล่านี้มากลั่นแกล้ง ...” (นักจิตวิทยาปฏิบัติการ, 2 กรกฎาคม 
2562) 

 โดยผู้กระท าแสดงออกทางพฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจาผ่านทางโซเซียลมีเดีย เพ่ือให้ตนเองเกิด  
ความสบายใจเป็นกลไกการป้องกันตนเองทางจิตของมนุษย์ (Defense Mechanism) เป็นการหาทางออกให้กับ
จิตใจเมื่อมนุษย์เผชิญสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่มีผลกระทบหรือสภาวะตึงเครียด ซึ่งการแสดงออกมีหลายลักษณะ  
แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นไปคุกคามหรือละเมิดผู้อ่ืน ในกลุ่มของคนที่มักถูกกระท ามักเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ  
แบบอินโทรเวิร์ด (Introvert) เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเก็บตัว เก็บความทุกข์ไว้กับตนเอง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง 
ที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ภายนอก การกลั่นแกล้งกันในกลุ่มเด็กมักจะท าโดยไม่ได้คาดหวังให้เกิดผลกระทบรุนแรง 
บางครั้งอาจพบว่าสาเหตุของการแกล้งกันคือการแกล้งกันไปมา 
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  “…มีเด็กถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ คนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง อยู่ ม.ต้น เป็นเด็กมีความรับผิดชอบ 
แต่เขาได้อยู่ห้องท้าย เพราะย้ายมาจากโรงเรียนเอกชนระหว่างเทอม เวลาที่คุณครูสั่งงานเขาจะรีบท าก่อน เพ่ือน  
ก็หมั่นไส้ ไม่ชอบ โดยมีเด็กกลุ่มหนึ่งก็จะใช้งานเด็กคนนี้ เพราะเด็กคนนี้เก่ง แต่พอเด็กคนนี้ปฏิเสธ ท าให้เด็กกลุ่ม
นั้นไม่พอใจว่าท าไมท าเป็นหยิ่ง และไปโพสต์ว่า เด็กคนนั้นก็อึดอัดมากที่เอาเรื่องของเขาไปประจานและยังโดนว่า
กระทบ เพ่ือนคนอ่ืนก็ไม่อยากเข้ามายุ่งก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วย...” (คุณครูสอง นามสมมติ, 10 กรกฎาคม 
2562) 

3) พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีแตกต่างกันไปตามบริบทของปัญหาที่เด็กพบเจอ  
เด็กจะมีวิธีการรับรู้และเรียนรู้ว่าแต่ละสถานการณ์หรือปัญหาที่เด็กพบเจอจะรับมืออย่างไร และจะจัดการกับ
เหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร จะแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างไร โดยการตอบสนองต่อสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์เพ่ือให้ตนเองเกิดความสบายใจ ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันตนเองทางจิตของมนุษย์ หรือ Defense 
Mechanism เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมของเด็กเมื่อเจอปัญหาจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งเกิดจากพ้ืนฐาน
ครอบครัว และการเลี้ยงดูจากครอบครัว บางคนตอบโต้เอาคืน แต่บางคนที่ไม่ตอบโต้ แต่ความเครียดและความ
กดดันอาจส่งผลให้แสดงพฤติกรรมในลักษณะแยกตัว  

  “...ผมจะตอบโต้เลย ทุกวันนี้ถ้าด่ามาเราด่ากลับ บอกเค้าให้คิดดี ๆ ก่อนว่าตัวเองท าได้เหมือนเรา
ไหม เอาจุดที่ว่าเขาท าไม่ได้เหมือนเรา...” (น้องเจ นามสมมติ, 10 กรกฎาคม 2562) 

  “...หนูจะเครียดมากกว่าเดิมแอบไปร้องไห้ในห้องน้ า เพ่ือนในกลุ่มก็ตีตัวออกห่าง ปัญหาเรื่อง
เรียนตกไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ตกมาก ไม่มีก าลังใจมาเรียน แบบอยากจะนอนอยู่บ้านเหนื่อยจนไม่อยากจะมานั่งเรียนกับ
เพ่ือนก็เลยนอนเฉย ๆ หนูไปร้องไห้ขอให้แม่ย้ายให้หน่อย...” (น้องเอ็ม นามสมมติ, 10 กรกฎาคม 2562) 

3.2 ข้อค้นพบแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม เน้นแนวทางการป้องกันที่ครอบคลุม
ปัญหาพฤติกรรมทั้งทางจิตใจ กาย และสังคม โดยแบ่งแนวทางในการป้องกันเป็น 3 ระดับเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมตอบสนองของเด็กจากการถูกกลั่นแกล้ง ได้แก่ 

1) การป้องกันก่อนการเกิดปัญหา เป็นการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดและใช้ระยะเวลาให้การสร้างวิธีการ
ป้องกันนานที่สุด โดยเป็นการปลูกฝังทัศนคติจิตส านึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมจากครอบครัวและโรงเรียน  
ท าให้เด็กภูมิคุ้มกันในทางจิตใจที่ดี สามารถจัดการกับอารมณ์ รับมือต่อความเครียดและการแสดงออกต่อคนรอบ
ข้างอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถานการณ์ ซึ่งครอบครัวเป็นตัวอย่างสิ่งที่ดีที่สุด   
  “เมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ไม่ได้ท าร้ายร่างกาย ไม่ได้ทะเลาะกันให้ลูกเห็น ลูกก็จะได้รับตัวอย่างที่ดี 
เด็กก็จะเข้าใจและตระหนักได้มากกว่าพ่อเด็กเขาจะเห็นภาพมากกว่า เด็กสมัยนี้มีความเชื่อยาก การมีตัวอย่างที่ดี 
จะท าให้เขาเข้าใจ....ถ้าเขามีความเครียดเกิดขึ้นก็อาจจะหากิจกรรมอ่ืน ๆ ท าทดแทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูก
เครียดแล้วมีปัญหาแล้วยิ่งไปทับถมใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเด็กก็จะเก็บตรงนี้มาเป็นการแก้ปัญหาของเขาในอนาคต
...” (นักจิตวิทยาปฏิบัติการ, 2 กรกฎาคม 2562) 
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2) การป้องกันเมื่อปัญหาเกิดแล้วแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เน้นการให้ค าปรึกษาแก่เด็ก 
ที่ถูกกระท า โดยบุคคลที่เด็กไว้วางใจ เช่น ครอบครัว อาจารย์ หรือเพ่ือน 

  “...เมื่อเกิดปัญหาแล้วแต่ยังไม่เป็นผลกระทบ อาจจะโดนรังแกแล้วกลั่นแกล้งแล้วมีปัญหาแล้วก็
จะเป็นเรื่องของการให้ค าปรึกษาการพูดคุย การเข้าถึงเด็กเมื่อเด็กถูกกลั่นแกล้ง ให้เค้าหาทางออกในทางที่
เหมาะสมให้ได้เด็กหลายคนมีพ้ืนฐานทางความคิดที่แตกต่างกันการแก้ปัญหาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษาเป็นเรื่องส าคัญทั้งในเพ่ือนเองและคุณครูเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผลพวงจากการที่เรา
สังเกตและเห็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว...” (นักจิตวิทยาปฏิบัติการ, 2 กรกฎาคม 2562) 

3) การป้องกันเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อเด็กในระดับรุนแรง บุคคลส าคัญรอบตัวเด็ก 
ได้แก่ ผู้ปกครอง อาจารย์ เพ่ือน และนักจิตวิทยา โดยเฉพาะครูต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมจนเห็นได้ชัด และให้ทุกส่วนร่วมบูรณาการกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

  “...ผลกระทบต่อตัวเด็กแบ่งเป็นกายจิตสังคม ถ้าปัญหามีความรุนแรงหรือมีผลกระทบกับตัว 
ของเด็กมาก ๆ จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอน ครูน่าจะเป็นคนแรกเลยที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
บางครั้งก็ต้องดูว่าปกติเขาโดดเรียนไหม เขามีการแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมอยู่แล้วไหมถ้าโดดปกติก็คือ
อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ครูจะดูบริบทมากกว่าด้านการเป็นเพ่ือน…” (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา, 12 
กรกฎาคม 2562) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพข้างต้น สามารถอภิปรายและสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
   1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงถึงระดับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ภาพรวมอยู่ในระดับต่ า และ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับต่ าเช่นกัน อาจเป็นเพราะการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มักเกิด
จากกลุ่มเพ่ือนที่รู้จักกัน มีสาเหตุจากเรื่องส่วนตัวหรือความไม่พอใจไม่ชอบใจ และมีลักษณะหยอกล้อ ล้อเลียน 
นินทา พูดจาให้ร้ายใส่ร้าย ด่าทอ พูดจาส่อเสียด สอดคล้องกับข้อค้นพบในเชิงคุณภาพ ที่นักเรียนมีประสบการณ์
ถูกกลั่นแกล้งในรูปแบบด้านวาจาและทางสังคมจากเพ่ือนหรือคนที่รู้จักกัน ซึ่งเมื่อเด็กที่สามารถรับมือกับปัญหาได้
จึงท าให้พฤติกรรมเบี่ยงเบนอยู่ในระดับต่ า แต่เด็กที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจมาก ๆ มักจะเป็นเด็กที่ถูกกลั่นแกล้ง
แบบเผชิญหน้าที่โรงเรียนควบคู่ไปด้วย เมื่อเด็กขอค าปรึกษาแล้วไม่รับความสนใจและถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
หรือเรื่องเล็กน้อย ท าให้ปัญหาถูกละเลยและเพิกเฉยไป จนท าให้เด็กไม่สามารถรับมือต่อไปได้ย่อมส่งผลต่อการ
แสดงออกทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง และท าให้เด็กที่ถูกกระท ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่
เหมาะสมได้ สอดคล้องกับทฤษฎีกิจวัตรประจ าวันที่เด็กและเยาวชนใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงโซเชียลอย่างเป็น
ปกติวิถี อีกทั้งผู้ปกครองที่ควรเป็นผู้ดูแลกลับเพิกเฉย ประกอบกับ ผู้กระท าสามารถกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ง่าย
สะดวกและไม่ต้องเผชิญหน้า หวังผลให้เหยื่อเกิดความ เสียหาย อับอาย ข้อค้นพบดังกล่าวท าให้ผู้ปกครองควร   
ตระหนักในการรับฟังปัญหา ๆ ของเด็ก แม้ในบางครั้งผู้ปกครองอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การที่บุตรหลาน
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ต้องการจะบอกสิ่งใด นั่นอาจหมายถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น ครอบครัวไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย หรือ
กลับไปซ้ าเติมปัญหาดังกล่าว  

2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของนักเรียนใน
สถานศึกษาจังหวัดสมุทรปราการกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ พบว่า ระดับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (r = 0.494, Sig. = 0.000) ผู้วิจัยความเห็นว่า ผลการทดสอบสอดคล้องกับ ทฤษฎีความกดดันทั่วไป 
(General Strain Theory) ของ Agnew (2001) ที่อธิบายความกดดันที่จะน าไปสู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม 
ซึ่งการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เป็นการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ เป็นอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ ไม่ชอบ  
(The Presence of Aversive or Negative Stimuli) เกิดจากการที่บุคคลประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายและ 
ไม่พึงประสงค์ (Khruakham, 2015) เด็กที่ถูกกลั่นแกล้งซ้ า ๆ ท าให้เด็กรู้สึกกดดัน ไม่สบายใจจนเด็กต้อง
แสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากเดิม พฤติกรรมที่เด็กนักเรียนแต่ละคนจะมีการตอบสนอง 
ต่อเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) 
คือ พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากเกิดจากพลังงานทางจิตภาคและชีวภาค หรือจิตใต้ส านึกซึ่งบุคคลอาจจะไม่รู้ตัว
หรือควบคุมส่วนนี้ได้ (Khruakham, 2015) จากการวิจัยครั้งนี้ระดับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสาเหตุ 
ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่นอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังงานวิจัย 
ของ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงทีมีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นกรณีศึกษา จังหวัดนครนายก พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนใน 
7 ปัจจัย 3 อันดับแรกของการวิจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับมวลชนและสารสนเทศ 2) ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน และ 
3) ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (Office of Nakhonnayok Culture, 2011) 

3. แนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  
   จากผลการวิจัย พบว่า การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน กลุ่มตัวอย่างมีระดับ

พฤติกรรมที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในภาพรวมมีระดับต่ า โดยระดับพฤติกกรมที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มาก
ที่สุด คือ การเคยโดนด่าทอ พูดจาส่อเสียด ให้ร้าย ผ่านช่องทางการสนทนาอินบ็ อกซ์ ซึ่งข้อค้นพบจาก 
การสัมภาษณ์เด็กนักเรียนน ามาสนับสนุนลักษณะการถูกกลั่นแกล้งได้ว่ามักจะถูกโพสต์หรือส่งถ้อยค าซ้ า ๆ เช่น 
หยอกล้อ นินทา ล้อเลียน ให้ร้ายลงในสื่อโซเชียล ในบางครั้งมีการเจาะจงตัวบุคคลและมีแบบไม่ได้เจาะจงตัว
บุคคล และมีความเชื่อมโยงถึงสาเหตุที่ถูกกลั่นแกล้งมักมาจากความไม่ชอบหรือไม่พอใจจากเพ่ือนหรือคนที่รู้จัก 
และมาจากเรื่องส่วนตัว และท าลายความรู้สึกกันทางจิตวิทยาโดยการใช้วาจา ส่วนระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
สังคมของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับต่ าเช่นกัน โดยพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่สูงที่สุด คือ การไม่เชื่อ
ฟังผู้ปกครอง ซึ่งพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีแตกต่าง
กันไปตามบริบทของปัญหาที่เด็กพบเจอ ซึ่งอาจสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ว่า เด็กที่พบเจอปัญหา 
มักแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือปรึกษาเพ่ือนมากกว่าปรึกษาผู้ปกครอง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์
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ของการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นผลการวิจัยที่ท าให้สามารถสนับสนุนได้ว่า เด็กและ
เยาวชนที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมได้ เด็กจะตอบสนองต่อสถานการณ์ 
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพ่ือให้ตนเองเกิดความสบายใจ ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันตนเองทางจิตของมนุษย์  
ลักษณะพฤติกรรมจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยเกิดจากพ้ืนฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นอันดับแรก
ลักษณะของพฤติกรรมไม่ เหมาะสม การท าร้ายตนเอง รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมเป็นอันธพาล  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่นักเรียนบางคนแสดงถึงความไม่พอใจและแสดงออกถึงการตอบโต้ส่วน
ใหญ่เป็นการแสดงออกทางวาจา รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น แยกตัวเองออกจากสังคม  
เป็นต้น  

ผลจากการศึกษาวิจัยท าให้เห็นภาพของพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่แสดงออกใน 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านกาย 
และด้านสังคม โดยเมื่อเด็กถูกกระท าแล้วปัญหานั้นมีผลกระทบต่อเด็กมากมักจะส่งผลต่อจิตใจอันดับแรก  
จนสามารถสังเกตเห็นอย่างชัดเจนทางกาย และส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคมของเด็ก จนท าให้เด็กที่ 
ถูกกระท าแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนั้น ยังพบว่าเด็กที่ 
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มักจะหาทางป้องกันด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าเด็กไม่สามารถแก้ปัญหาที่เด็กพบเจอนั้นด้วย
ตนเอง ก็จะเริ่มมองหาคนที่สนิทหรือไว้ใจได้อาจจะเริ่มจากกลุ่มเพ่ือนที่สนิทก่อนแต่หากปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
เพ่ือน เด็กจะปรึกษากับคนในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นพ่ีน้อง หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่หากว่าตัวเด็กเองมีปัญหา  
กับครอบครัวก็จะเลือกปรึกษากับครูอาจารย์ที่มีความสนิทสนม ในด้านการท างานของครูจะมีกระบวนการ 
ในการสังเกตพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็ก และมีการคัดกรองด้วยแบบทดสอบ ใบงาน หรือแบบคัดกรอง 
ให้เด็กได้เขียนแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นในหลากหลายมิติ ซึ่งแบบคัดกรองสามารถแสดงแนวโน้มของ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วอย่างรวดเร็ว 

จากข้อค้นพบดังกล่าวท าให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนสามารถตกเป็นเหยื่อการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ 
และเม่ือถูกกระท าเด็กมักจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หากเด็กไม่สามารถรับมือได้อาจท าให้เด็กมีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมได้ ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social control theory) ของ Herschi (1969) มาใช้
เป็นแนวทางในสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
ตามทฤษฎี ระบุ ว่ า  พันธะทางสั งคม (Social bonds) ท า ให้บุ คคลไม่กล้ าที่ จ ะกระท าความผิ ดหรื อ 
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางสังคม (Khruakham, 2015) บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคม ซึ่งได้แก่
ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนมักจะมีแนวโน้มที่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม พันธะทางสังคมมีองค์ประกอบ 
4 ประการ คือ 1) ความผูกพัน (Attachment) เป็นพันธะทางสังคมที่เกิดจากความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน 
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้บุคคลมีพัฒนาการการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม 
ส่งผลให้บุคคลสร้างความรู้สึกที่จะควบคุมตนเองให้เป็นบุคคลที่ดีในสังคม 2) ความตั้งมั่น (Commitment) 
หมายความถึง การที่บุคคลผูกมัดกับการด าเนินชีวิตตามท านองคลองธรรมของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลไม่อยาก
กระท าผิดกฎหมาย 3) การมีส่วนร่วม (Involvement) เป็นพันธะทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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ของสังคมตามประเพณีนิยมท าให้บุคคลถูกจ ากัดเวลาที่จะไปท าสิ่งที่ไม่ดี เนื่องจากเวลาส่วนมากได้ถูกใช้ไปกับ
กิจกรรมของสังคม 4) ความเชื่อ (Belief) เป็นความเชื่อถือที่บุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม  
หากบุคคลมีระดับความเชื่อในสิ่งที่เป็นกรอบในการปฏิบัติของสังคมสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่กระท าผิดกฎระเบียบ
ของสังคม  

ผู้วิจัยจึงสร้างแนวทางในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับปัญหาที่เด็กเผชิญ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็น 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน ระดับทุติยภูมิ เป็นการให้ค าแนะน าค าปรึกษากับเด็กและ
เยาวชน ในกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แล้วและเริ่มมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม และระดับตติยภูมิ เป็นการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน ในกรณีที่เด็กและเยาวชน 
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แล้วและมีระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมอยู่ในระดับรุนแรง และสามารถสรุปเป็น
โมเดลไดด้ังภาพประกอบ 2  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

 

ระดับที่ 1 ชั้นปฐมภูมิ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน ในกรณีที่เด็กและเยาวชน 
ยังไม่เคยถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เป็นการป้องกันก่อนการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม ผู้ปกครอง และครู
อาจารย์สามารถใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและไม่พบความผิดปกติ ซึ่งข้ันตอนการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

บุคคลส าคัญ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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บุคคลที่มีส่วนส าคัญอันดับแรกคือ ผู้ปกครองต้องปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่ เหมาะสมตั้งแต่ เด็ก  
เป็นตัวอย่างที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นครูอาจารย์ต้องมีวิธีการสอนการอบรมและแนะแนวให้เด็กนักเรียนแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อพบเจอปัญหาหรือสถานการณ์ยากล าบากที่ต้องเผชิญ 

ระดับที่ 2 ชั้นทุติยภูมิ สนใจให้ค าปรึกษา เป็นการรับฟังปัญหา พร้อมที่จะให้ค าแนะน าค าปรึกษากับเด็ก
และเยาวชน ในกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แล้ว  และจากการสังเกตพบว่าเด็กเริ่มมี 
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดปกติไปจากเดิม เช่น เริ่มไม่ส่งการบ้าน เริ่มหยุดเรียน เริ่มไม่
สดใส ซึ่งครูอาจารย์มักเป็นบุคคลแรกที่สามารถสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของเด็กนักเรียน อับดับ
ต่อมาคือเพ่ือน แม้ว่าเพ่ือนจะสังเกตในและพูดคุยกันในแบบภาษาของเด็กหากเพ่ือนสนิทสังเกตเห็นพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมาะสม สามารถบอกครูอาจารย์ได้ในทันที และเม่ือเด็กขอค าแนะน าแล้วครูอาจารย์หรือผู้ปกครองควรใส่ใจ
กับปัญหา ให้ค าปรึกษาและแนะน าอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้ง 
ทางไซเบอร์และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมในระดับที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม 

ระดับที่ 3 ชั้นตติยภูมิ การบูรณาการแก้ไขปัญหา เป็นการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน 
ในกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แล้วและมีระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมอยู่ในระดับรุนแรง
ขึ้น เช่น เก็บตัวออกห่างจากสังคม ไม่ไปโรงเรียน มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ซึ่ง บุคคลทุกคนที่มีส่วนส าคัญใน 
การบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และเพ่ือน ต้องสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
และให้ก าลังใจผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง รวมถึงอาจต้องอาศัยนักจิตวิทยาเข้ามาเพ่ือช่วยให้ เด็กและเยาวชน  
ที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างปกติต่อไป ท าให้ได้บทสรุปแนวทางในการป้องกันพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
 จากการอภิปรายผลข้างต้น เห็นได้ชัดว่าแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ เป็นการเริ่มต้นป้องกันปัญหาที่ตัวเด็ก ครอบครัว และสังคมรอบตัวของเด็กเอง เพราะในสถานการณ์
การกลั่นแกล้งแบบเผชิญหน้าในโรงเรียน รวมถึงทางไซเบอร์นั้น ผู้ปกครอง ครูอาจารย์อาจไม่สามารถที่จะห้าม 
บุคคลที่จะเข้ามากลั่นแกล้งได้ และไม่สามารถติดตามดูแลเด็กที่ถูกแกล้งได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผลของงานวิจัยนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงที่เด็กต้องพบเจอในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้เด็กและเยาวชน 
ครอบครัว และครูอาจารย์ ได้ตระหนักร่วมกันสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังการป้องกันตนเอง และสิทธิของตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ตนเองสนใจ 

ได้อย่างอิสระ และถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจท าเกิดข้อเสียได้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังรู้ เท่าไม่ถึงการณ์หรือ 
ขาดประสบการณ์หรือขาดวิจารณญาณในการบริโภครู้ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล ท าให้เด็กและเยาวชน  
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ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ง่าย ดังนั้น ผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรเข้ามามีบทบาทในการติดตาม
ดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มากข้ึน 

 2) พฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนยังอยู่ในระดับต่ า ส่วนใหญ่มักเป็น 
การด่าทอ พูดจาส่อเสียดให้ร้าย ถูกพูดถึงในประเด็นที่ท าให้เสียหาย สาเหตุมักมาจากเรื่องส่วนตัว เด็กและเยาวชน
มักมองว่าเป็นเรื่องที่แกล้งกัน ในกลุ่มเพ่ือนเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไป สามารถกระท าและถูกกระท าได้โดยปกติ  
ท าให้ทราบว่าเด็กและเยาวชนยังขาดการรับรู้สภาพปัญหาและผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  
ยังไม่รู้ถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้น ผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้าใจและ
การรับรู้ของเด็กและเยาวชนถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของเด็กและเยาวชน  
เมื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  

 3) พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับต่ า ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเคยไม่เชื่อฟัง
ผู้ปกครอง เคยแก้แค้น เคยดื่มแอลกอฮอล์ เคยพูดจาให้ร้ายผู้อ่ืน และเคยทะเลาะวิวาท เด็กและเยาวชนที่เคย  
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นั้นจะตัดสินใจรับมือกับปัญหาด้วยตนเองไม่เลือกที่จะปรึกษาผู้ปกครองหรือครูอาจารย์
การแสดงออกของเด็กและเยาวชนลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองและบริบทของปัญหาที่เผชิญ  
ซ่ึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมมีสาเหตุและปัจจัยในหลายด้าน ดังนั้น ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเพ่ือน  
สามารถช่วยในการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสม เพ่ือที่จะป้องกันแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเหล่านั้นอย่างทันถ่วงที 

4) ข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณที่ท าร่วมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันนั้น ท าให้ได้
ข้อมูลที่สนับสนุนกันและสามารถเชื่อมโยงผลการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณหรือ 
เชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อมูลอาจไม่เชื่อมโยงกันและมีกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันไป เช่น ช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา พ้ืนที่ที่ศึกษา เป็นต้น แต่งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียวกันทั้งในแง่ของงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จึงสามารถชี้ชัดได้ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม โดยข้อมูลสนับสนุนและสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกัน น ามาซึ่งน้ าหนักของความส าคัญในปัญหาที่ต้องตระหนักร่วมกันของเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ รวมถึง
นักจิตวิทยา ค้นหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  อีกทั้ง
น าเสนอแนวทางนี้ต่อผู้ปกครองและสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และร่วมกันป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคมของเด็กและเยาวชนได้  

 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 การป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในงานวิจัยมี 3 ระดับ 

ซึ่งทุกระดับมีความส าคัญตามบริบทและปัญหาที่พบในเด็กและเยาวชน การป้องกันที่ส าคัญที่สุด คือ ชั้นปฐมภูมิ 
เป็นแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมอันดับแรกที่ส าคัญที่ สุด เด็กและเยาวชนจะได้รับ 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การปลูกฝังจิตส านึก การถ่ายทอดพฤติกรรมที่เหมาะสมจากบุคคลในครอบครัว 
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เมื่อเด็กเติบโตและเข้าสู่สังคมโรงเรียน ครูอาจารย์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการที่จะเสริมสร้าง การป้องกัน  
ในระดับปฐมภูมิ โรงเรียนควรพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียน ควรพัฒนา
วิธีการสอนให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของอินเตอร์ เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ท าให้เด็กเกิดการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันภัยอันตรายและรักษาสิทธิ 
ของตนเองได้ แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมที่ผู้วิจัยน าเสนอนี้ ผู้ปกครอง โรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็กและเยาวชนที่เกิดการกรณีอ่ืน ๆ ได้    

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป     
1) เนื่องจากผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 13 โรงเรียน ท าให้เกิดอุปสรรคและมีความล่าช้าในการเข้าไป

เก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ได้แก่ เด็กมีการหยุดเพ่ืออ่านหนังสือสอบ เด็กนักเรียนปิดเทอม รวมถึง
ที่ตั้งของแต่ละโรงเรียนมีความห่างไกลกันมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด ซึ่งบาง
โรงเรียนต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นในการเดินทางไปเก็บข้อมูล หากท าการวิจัยครั้งต่อไป อาจพิจารณากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความส าคัญท่ีสุดในสถานศึกษาเดียว 

 2) เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อยู่ในระดับต่ า และ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับต่ า เช่นกัน ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมและเคยถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 
หากมีการวิจัยครั้งต่อไป อาจก าหนดผู้ให้ส าคัญในลักษณะพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักเรียนที่เคยถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ถึงประเด็นการเชื่อมโยงกันระหว่างพฤติกรรมนั้น ๆ  

  3) ในปัจจุบันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลายและมีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้น และมีบางปัญหาที่เกิดขึ้นทางโลกไซเบอร์ที่ครูอาจารย์ไม่สามารถเข้าไปดูแลติดตามได้ เช่น การซื้อของผิด
กฎหมายจากอินเตอร์เน็ต การวิจัยในครั้งหน้าอาจจะศึกษาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอ่ืนที่มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาและรู้เท่าทันอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ได ้
 4) ในปัจจุบันมีประเด็นของเพศสภาพและเพศวิถี ซึ่งเด็กและเยาวชนบางคนได้นิยามตนเองว่าเป็นกลุ่ม 
LGBT ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า หากมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสภาพเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
และเพ่ิมเติมการศึกษาประเภทของการกลั่นแกล้ง เช่น การกลั่นแกล้งแบบใช้ก าลัง ทางวาจา เป็นต้น อาจท าให้  
ผลการศึกษาสามารถครอบคุลมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในการกลั่นแกล้งรังแกกันของเด็กและเยาวชนได้ 
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