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พฤตกิริริมการิริงัแกผ่้�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิริงัแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิเป็็นปั็ญหาทีั�พบุมากข้ึ้�นและมกีาริแพร่ิ	

กริะจิายอื่ย่างริวิดเร็ิวิ	การิวิิจัิยครัิ�งนี�เป็็นการิวิิจัิยเชิงพริริณนาแบุบุเป็รีิยบุเทีัยบุ	(descriptive	comparison	research)	

มีวัิตถุุป็ริะสงค์เพ่�อื่	1)	ศุ้กษาพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล		
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ถุ้ง	 กันยายน	 พ.ศุ.	 2561	 เคริ่�อื่งม่อื่ทีั�ใช�ในการิวิิจัิยป็ริะกอื่บุด�วิย	 แบุบุสอื่บุถุามขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานส่วินบุุคคล		

แบุบุป็ริะเมินพฤติกริริมการิริังแกผ่้ �อ่ื่�นทัางอื่ิเล็กทัริอื่นิกส์	 และแบุบุป็ริะเมินการิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกทัาง	
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ควิามเช่�อื่มั�นขึ้อื่งแบุบุสอื่บุถุามได�ค่าเท่ัากับุ	0.84	0.82	และ	0.81	ตามลำาดับุ	วิิเคริาะห์ขึ้�อื่ม้ลโดยใช�สถิุติเชิงพริริณนา	

วิิเคริาะห์ควิามแป็ริป็ริวินทัางเดียวิ	และการิเป็รีิยบุเทีัยบุพหุค้ณตามวิิธีีขึ้อื่งเซฟเฟ่

ผ่ลการิศุ้กษาพบุว่ิา	นิสิตพยาบุาลไม่มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	ริ�อื่ยละ	38.00	และมีพฤติกริริม	
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Abstract

Cyberbullying	 behavior	 and	 cybervictimization	 is	 an	 increasingly	 common	problem	 and	

spreading	 rapidly.	 This	 research	was	 the	descriptive	 comparison	 research	 that	 aimed	 to	 study		

1)	 the	 cyberbullying	behavior	 and	cybervictimization	among	nursing	 students,	 2)	 compare	 the		

cyberbullying	behavior	and	cybervictimization	among	1st	to	4th	year	nursing	students.	The	sample		

consisted	 of	 300	 nursing	 students,	 recruited	 by	 a	 stratified	 random	 sampling	 technique	 then	

simple	random	sampling	technique,	during	March	to	September	2018.	The	research	instruments	

included	a	demographic	 information	 sheet,	 the	Cyberbullying	 Behavior	Questionnaire	 and	 the		

Cybervictimization	Questionnaire	developed	by	Doane	et	 al.,	 and	 the	 Social	Desirability	 Scale		

developed	by	Panthulawan	et	al.	The	reliability	war	tested	and	yielded	as	0.84,	0.82	and	0.81.	

Data	were	 analyzed	by	using	descriptive	 statistics,	 one-way	 analysis	 of	 variance,	 and	multiple	

comparison	test	by	Scheffe’	test.

The results revealed that:

Thirty-eight	percent	of	 the	subjects	were	not	 found	to	have	cyberbullying	behavior	and	

62.20%	had	cyberbullying	behavior.	The	overall	cybervictimization	founded	that	26.00%	were	not	

found	to	have	cybervictimization	and	74.00%	had	cybervictimization.	Furthermore,	it	was	found	

that	mean	scores	of	cyberbullying	behaviors	and	cybervictimization	among	1st	to	4th	year	nursing	

students	were	not	significantly	different	at	the	.05	level.	The	results	of	this	study	can	be	used	to	

prevent	and	reduce	the	cyberbullying	behavior	and	cybervictimization	problems	of	nursing	students.

Keywords: Cyberbullying	behavior,	Cybervictimization,	Nursing	students

คัว�มเป็็นม�และคัว�มสำำ�คััญของปั็ญห�

ป็ัจิจุิบัุนเทัคโนโลยีในการิส่�อื่สาริมีการิพัฒนา	

อื่ย่างริวิดเริ็วิ	 โดยเฉพาะอื่ย่างยิ�งการิส่�อื่สาริโดยใช�	

อิื่นเทัอื่ริ์เน็ต	 ซ้�งสามาริถุใช�ในการิส่�อื่สาริกับุบุุคคลอ่ื่�น	

ทัั�งร้ิป็แบุบุขึ้�อื่ควิามทีั�เป็็นตัวิอัื่กษริ	 วิิดีโอื่หร่ิอื่ร้ิป็ภาพ	

เกมส์อื่อื่นไลน์	 และการิใช�เคร่ิอื่ขึ้่ายทัางสังคมต่างๆ	

(Melis	&	Serra,	2014)	จิากขึ้�อื่ม้ลการิใช�อิื่นเทัอื่ร์ิเน็ต

ในป็ริะเทัศุไทัย	 ปี็	 2559	พบุว่ิา	 กลุ่มทีั�มีการิใช�จิำานวิน

ชั�วิโมงอิื่นเทัอื่ริ์เน็ตส้งทีั�สุด	 ค่อื่	 กลุ่มเจินเนอื่เริชั�นวิาย	

(Gen	 Y)	 เม่�อื่เทีัยบุกับุเจินเนอื่เริชั�นอ่ื่�นๆ	 (Ministry	 of	

Information	and	Communication,	2016)	ป็ริะชากริ	

ในกลุ่ม	 Gen	 Y	 ป็ัจิจุิบัุนมีอื่ายุอื่ย้ ่ในช่วิง	 17-36	 ป็ี		

ซ้�งอื่ย้ใ่นช่วิงมัธียมป็ลายจินถุ้งวัิยทัำางาน	และนิสิตนักศุ้กษา	

ก็เป็็นอีื่กกลุ่มหน้�งทีั�มีการิเขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยีการิส่�อื่สาริ	

เป็็นอื่ย่างมาก	เน่�อื่งจิากสามาริถุตอื่บุสนอื่งควิามต�อื่งการิ	

ได�เป็็นอื่ย่างดี	 แต่ก็เป็รีิยบุเสม่อื่นเหริียญสอื่งด�านทีั�มี	

ทัั�งผ่ลดีและผ่ลเสียหากมีการินำาไป็ใช�ในทัางทีั�ผิ่ด	(Kwan	

&	Skoric,	2013)	มีบุุคคลจิำานวินไม่น�อื่ยทีั�ใช�เทัคโนโลยี	

การิส่�อื่สาริในทัางทีั�ไม่เหมาะสมเพ่�อื่ป็ลดป็ล่อื่ยควิาม	

รุินแริง	 (Wildermuth	 &	 Davis,	 2012)	 เกิดเป็็นการิ	

รัิงแกกันร้ิป็แบุบุใหม่ผ่่านเคร่ิ�อื่งม่อื่ส่�อื่สาริอิื่เล็กทัริอื่นิกส์		

เช่น	 คอื่มพิวิเตอื่ริ์	 และโทัริศัุพทั์ม่อื่ถุ่อื่	 ทีั�เรีิยกวิ่า		

“พฤตกิริริมการิริงัแกกนัผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ”	(cyberbullying)
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นิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	ไม่แตกต่างกนัอื่ย่างมนัียสำาคัญทัางสถุติิทีั�ริะดับุ	.05	ผ่ลการิศุ้กษาครัิ�งนี�	สามาริถุนำาไป็ใช�	

เป็็นขึ้�อื่ม้ลในการิหาวิิธีีการิทีั�จิะช่วิยป็้อื่งกันและลดป็ัญหาทีั�เกิดจิากการิมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็น	

เหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลต่อื่ไป็ได�
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Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

คัำ�สำำ�คััญ: พฤติกรรมการรังแกกันผู่้านโลักไซเบอร์,	เหย่�อการรังแกผู่้านโลักไซเบอร์,	นิสิตพยาบาลั

Abstract

Cyberbullying	 behavior	 and	 cybervictimization	 is	 an	 increasingly	 common	problem	 and	

spreading	 rapidly.	 This	 research	was	 the	descriptive	 comparison	 research	 that	 aimed	 to	 study		

1)	 the	 cyberbullying	behavior	 and	cybervictimization	among	nursing	 students,	 2)	 compare	 the		

cyberbullying	behavior	and	cybervictimization	among	1st	to	4th	year	nursing	students.	The	sample		

consisted	 of	 300	 nursing	 students,	 recruited	 by	 a	 stratified	 random	 sampling	 technique	 then	

simple	random	sampling	technique,	during	March	to	September	2018.	The	research	instruments	

included	a	demographic	 information	 sheet,	 the	Cyberbullying	 Behavior	Questionnaire	 and	 the		

Cybervictimization	Questionnaire	developed	by	Doane	et	 al.,	 and	 the	 Social	Desirability	 Scale		

developed	by	Panthulawan	et	al.	The	reliability	war	tested	and	yielded	as	0.84,	0.82	and	0.81.	

Data	were	 analyzed	by	using	descriptive	 statistics,	 one-way	 analysis	 of	 variance,	 and	multiple	

comparison	test	by	Scheffe’	test.

The results revealed that:

Thirty-eight	percent	of	 the	subjects	were	not	 found	to	have	cyberbullying	behavior	and	

62.20%	had	cyberbullying	behavior.	The	overall	cybervictimization	founded	that	26.00%	were	not	

found	to	have	cybervictimization	and	74.00%	had	cybervictimization.	Furthermore,	it	was	found	

that	mean	scores	of	cyberbullying	behaviors	and	cybervictimization	among	1st	to	4th	year	nursing	

students	were	not	significantly	different	at	the	.05	level.	The	results	of	this	study	can	be	used	to	

prevent	and	reduce	the	cyberbullying	behavior	and	cybervictimization	problems	of	nursing	students.

Keywords: Cyberbullying	behavior,	Cybervictimization,	Nursing	students

คัว�มเป็็นม�และคัว�มสำำ�คััญของปั็ญห�

ป็ัจิจุิบัุนเทัคโนโลยีในการิส่�อื่สาริมีการิพัฒนา	

อื่ย่างริวิดเริ็วิ	 โดยเฉพาะอื่ย่างยิ�งการิส่�อื่สาริโดยใช�	

อิื่นเทัอื่ริ์เน็ต	 ซ้�งสามาริถุใช�ในการิส่�อื่สาริกับุบุุคคลอ่ื่�น	

ทัั�งร้ิป็แบุบุขึ้�อื่ควิามทีั�เป็็นตัวิอัื่กษริ	 วิิดีโอื่หร่ิอื่ร้ิป็ภาพ	

เกมส์อื่อื่นไลน์	 และการิใช�เคร่ิอื่ขึ้่ายทัางสังคมต่างๆ	

(Melis	&	Serra,	2014)	จิากขึ้�อื่ม้ลการิใช�อิื่นเทัอื่ร์ิเน็ต

ในป็ริะเทัศุไทัย	 ปี็	 2559	พบุว่ิา	 กลุ่มทีั�มีการิใช�จิำานวิน

ชั�วิโมงอิื่นเทัอื่ริ์เน็ตส้งทีั�สุด	 ค่อื่	 กลุ่มเจินเนอื่เริชั�นวิาย	

(Gen	 Y)	 เม่�อื่เทีัยบุกับุเจินเนอื่เริชั�นอ่ื่�นๆ	 (Ministry	 of	

Information	and	Communication,	2016)	ป็ริะชากริ	

ในกลุ่ม	 Gen	 Y	 ป็ัจิจุิบัุนมีอื่ายุอื่ย้ ่ในช่วิง	 17-36	 ป็ี		

ซ้�งอื่ย้ใ่นช่วิงมัธียมป็ลายจินถุ้งวัิยทัำางาน	และนิสิตนักศุ้กษา	

ก็เป็็นอื่ีกกลุ่มหน้�งทีั�มีการิเขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยีการิส่�อื่สาริ	

เป็็นอื่ย่างมาก	เน่�อื่งจิากสามาริถุตอื่บุสนอื่งควิามต�อื่งการิ	

ได�เป็็นอื่ย่างดี	 แต่ก็เป็ริียบุเสม่อื่นเหริียญสอื่งด�านทีั�มี	

ทัั�งผ่ลดีและผ่ลเสียหากมีการินำาไป็ใช�ในทัางทีั�ผิ่ด	(Kwan	

&	Skoric,	2013)	มีบุุคคลจิำานวินไม่น�อื่ยทีั�ใช�เทัคโนโลยี	

การิส่�อื่สาริในทัางทีั�ไม่เหมาะสมเพ่�อื่ป็ลดป็ล่อื่ยควิาม	

รุินแริง	 (Wildermuth	 &	 Davis,	 2012)	 เกิดเป็็นการิ	

รัิงแกกันร้ิป็แบุบุใหม่ผ่่านเคร่ิ�อื่งม่อื่ส่�อื่สาริอิื่เล็กทัริอื่นิกส์		

เช่น	 คอื่มพิวิเตอื่ริ์	 และโทัริศัุพทั์ม่อื่ถุ่อื่	 ทีั�เรีิยกวิ่า		

“พฤตกิริริมการิริงัแกกนัผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ”	(cyberbullying)
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พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

พฤติกริริมการิริังแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์เป็็น	

ป็ัญหาทีั�พบุมากข้ึ้�นและมีการิแพริ่กริะจิายอื่ย่างริวิดเริ็วิ	

เน่�อื่งจิากสามาริถุลงม่อื่กริะทัำาได�ผ่่านหลายช่อื่งทัางขึ้อื่ง	

การิส่�อื่สาริ	(Kowalski,	Limber,	&	Agatston,	2008)	

ไม่จิำากัดเวิลาและสถุานทีั�	 ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ริ์หร่ิอื่บุุคคลอ่ื่�นๆ	 ไม่สามาริถุทัริาบุได�วิ่าใคริ	

เป็็นผ่้�รัิงแก	 และหากเหย่�อื่การิริังแกมีควิามโกริธีแค�น		

ก็สามาริถุใช�ช่อื่งทัางนี�ในการิโต�ตอื่บุหร่ิอื่รัิงแกกลับุได�	

ทัันทีัเช่นกัน	(Fowler,	2016)	จ้ิงทัำาให�ทุักคนทีั�สามาริถุ	

เขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยีด�านการิส่�อื่สาริ	 มีโอื่กาสทีั�จิะเป็็นทัั�ง	

ผ้่�รัิงแกผ้่�อ่ื่�นและผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

อื่ย่างหลีกเลี�ยงไม่ได�	 (Burnham,	Wright,	&	Houser,	

2011;	Melis	&	Serra,	2014)	การิริงัแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

ค่อื่	 การิใช�อิื่นเทัอื่ริ์เน็ตเป็็นช่อื่งทัางในการิแสดง	

พฤติกริริมก�าวิริ�าวิ	 โดยมาในร้ิป็แบุบุขึ้อื่งการิใส่ริ�าย

ป็้ายสี	 การิทัำาให�ผ้่ �อ่ื่�นร้ิ�ส้กวิ่าถุ้กคุกคาม	 การิด้หมิ�น	

การิทัำาให�อัื่บุอื่าย	การิข่ึ้มข่้ึ้	โดยการิส่งขึ้�อื่ควิาม	ร้ิป็ภาพ	

และคลิป็วิิดีโอื่ต่างๆ	 โดยใช�เคร่ิ�อื่งม่อื่และช่อื่งทัางการิ	

ส่�อื่สาริอิื่เล็กทัริอื่นิกส์ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิโดยตริง	หร่ิอื่ส่งเขึ้�า	

ตามช่อื่งทัางอื่อื่นไลน์อ่ื่�นทีั�เป็็นสาธีาริณะ	 (Englander,	

2011;	O’Brien	&	Moules,	2010)	ทัั�งนี�	ผ่้�ริงัแกมีเจิตนา	

ให�ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกเกิดควิามต้งเครีิยดทัั�งทัาง	

ร่ิางกายและจิิตใจิ	(Samoh,	Boonmongkon,	Ojanen,	

Samakkeekarom,	&	Guadamuz,	2014)

จิากการิทับุทัวินวิริริณกริริม	พบุว่ิา	มีผ้่�สนใจิศุ้กษา	

เกี�ยวิกับุอุื่บัุติการิณ์ขึ้อื่งพฤติกริริมการิรัิงแกกันผ่่านโลก	

ไซเบุอื่ริ์ไวิ�อื่ย่างหลากหลาย	 แต่ส่วินใหญ่เป็็นการิศุ้กษา	

ในกลุ่มเด็กและเยาวิชนเน่�อื่งจิากเป็็นกลุ่มทีั�ต�อื่งการิการิ	

ด้แลอื่ย่างใกล�ชิดจิากสาเหตุด�านวิุฒิภาวิะทัางอื่าริมณ์		

จิากการิสำาริวิจิป็ัญหาดังกล่าวิในริะดับุโลก	 พบุวิ่า		

ควิามชุกขึ้อื่งพฤติกริริมการิริังแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

มีมากถุ้งริ�อื่ยละ	 20-40	 (Tokunaga,	 2010)	 และ	

ในเด็กนักเรีิยนจิาก	 40	 ป็ริะเทัศุทัั�วิโลก	 มีพฤติกริริม

การิริังแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ถุ้งริ�อื่ยละ	 8.6	 -	 45.2	

ในเด็กชาย	และริ�อื่ยละ	4.8	-	35.8	ในเด็กหญิง	(Craig	

et	al.,	2009)	ในป็ริะเทัศุสหริฐัอื่เมริิกายงัพบุอุื่บัุติการิณ์	

ขึ้อื่งเด็กและเยาวิชนทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลก

ไซเบุอื่ริ์ถุ้ง	 1	 ใน	 7	 ขึ้อื่งพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิ	 (National	Crime	Prevention	Council	

[NCPC],	 2014)	 จิากริายงานขึ้อื่ง	 United	 Nations	

Children's	 Fund	 [UNICEF]	 พบุวิ่า	 ริ�อื่ยละ	 19.7		

ขึ้อื่งนักศุ้กษาทีั�ศุ้กษาในมหาวิิทัยาลัยเคยเกี�ยวิขึ้�อื่งกับุ	

พฤติกริริมการิริังแกผ่้ �อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์อื่ย่างน�อื่ย	

หน้�งครัิ�ง	 และริ�อื่ยละ	 54.4	 เคยตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก

ผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์อื่ย่างน�อื่ยหน้�งครัิ�ง	 (Suriyabandara,	

2017)	สำาหรัิบุการิศุ้กษาในป็ริะเทัศุไทัยพบุว่ิา	มีนักเรีิยน	

และนักศุ้กษาในสถุาบัุนการิศุ้กษาทัั�วิป็ริะเทัศุทีั�เคย	

เป็็นผ้่�รัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	และเป็็นผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่	

การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 (ริ�อื่ยละ	 33.6	 และ	 43.1	

ตามลำาดับุ)	(National	Institute	for	Child	and	Family	

Development,	2010)	สอื่ดคล�อื่งกับุผ่ลการิศุ้กษาขึ้อื่ง	

Samoh	 et	 al.	 (2014)	 ทีั�พบุวิ่าเยาวิชนหญิงริ�อื่ยละ	

45.4	 เคยถุ้กรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 โดยแบุ่งเป็็น	

การิรัิงแกในลักษณะการิโจิมตีขึ้่มข้ึ้่อื่อื่นไลน์	 การิถุ้ก	

คุกคามทัางเพศุอื่อื่นไลน์	และการิถุ้กบัุนท้ักหร่ิอื่เผ่ยแพร่ิ	

ขึ้�อื่ม้ลอื่อื่นไลน์ในลักษณะการิให�ริ�าย	 (ริ�อื่ยละ	 41.4		

ริ�อื่ยละ	5.3	และริ�อื่ยละ	16.3	ตามลำาดับุ)	และจิากการิ	

ศุ้กษาในนิสิตริะดับุมหาวิิทัยาลัยขึ้อื่ง	 Amaraphibal	

(2016)	 พบุวิ่ามีนิสิตทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและ

ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์อื่ย้่ในริะดับุตำ�า	

ถุ้งป็านกลาง	 ลักษณะขึ้อื่งผ้่�รัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ	์	

พบุวิ่า	 ส่วินใหญ่เป็็นกลุ่มทีั�มีป็ัญหาด�านจิิตใจิและ	

พฤติกริริม	โดยมีทัั�งอื่าการิวิิตกกังวิลและมีภาวิะซ้มเศุริ�า	

ริ่วิมด�วิย	 (Bonanno	 &	 Hymel,	 2013;	 Yang	 et	

al.,	2013)	บุางริายมีควิามคิดฆ่่าตัวิตาย	(Bonanno	&		

Hymel,	2013;	Heikkila	et	al.,	2013)	และมีปั็ญหา	

สุขึ้ภาพจิิต	 (Yen	 et	 al.,	 2014)	 ภายหลังการิรัิงแก		

ผ้่�รัิงแกอื่าจิเกิดควิามร้ิ�ส้กผิ่ดและเสียใจิต่อื่เหตุการิณ์	

ทีั� เกิดข้ึ้�น	 มีผ่ลให�กริะทับุต่อื่การิดำาเนินชีวิิต	 เช ่น	

ทัำาให�ผ้่�รัิงแกเก็บุตัวิ	แยกตัวิอื่อื่กจิากสังคม	และมีปั็ญหา

สัมพันธีภาพริะหว่ิางบุุคคลหร่ิอื่กลุ่มเพ่�อื่น	(Archaphet,	

2017)

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

การิเขึ้�าถุ้งและใช�เทัคโนโลยีการิส่�อื่สาริอิื่เล็กทัริอื่นิกส์	

อื่ย่างมาก	 โดยเฉพาะอื่ย่างยิ�งในนิสิตพยาบุาลเน่�อื่งจิาก	

ในป็ัจิจุิบัุนได�มีการิสอื่นทัางการิพยาบุาลโดยใช�ริะบุบุ	

E-learning	ทัำาให�ผ้่�เรีิยนสามาริถุมีป็ฏิิสัมพันธ์ีกับุผ้่�สอื่น	

ได�สะดวิกในหลายช่อื่งทัาง	 (Puengchompoo	 &		

Panuthai,	2014)	แสดงให�เห็นว่ิานิสิตพยาบุาลในปั็จิจุิบัุน	

ได�มีการิเขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยีได�มากข้ึ้�น	 นอื่กจิากนี�ยังเป็็น	

กลุ่มทีั�มีควิามคาดหวิังจิากสังคมค่อื่นขึ้�างส้งในเร่ิ�อื่ง

พฤติกริริมการิแสดงอื่อื่กต่างๆ	 ทัั�งในชีวิิตป็ริะจิำาวัิน	

และขึ้ณะป็ฏิิบัุติกิจิกริริมการิพยาบุาล	 ซ้�งหากมีการิ	

แสดงอื่อื่กในทัางทีั�ไม่เหมาะสม	 อื่าจิส่งผ่ลกริะทับุถุ้ง	

ภาพลักษณ์และควิามน่าเช่�อื่ถุ่อื่ทัางวิิชาชีพได�	นอื่กจิากนี�	

หากมีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกก็อื่าจิส่งผ่ลกริะทับุถุ้ง	

ด�านการิเรีิยนและการิดำาเนินชีวิิตต่อื่ไป็	 ผ้่�วิิจัิยจ้ิงสนใจิ	

ทีั�จิะศุ้กษาพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	 เพ่�อื่ให�การิ	

ศุ้กษาด�านการิพยาบุาลได�ก�าวิทัันเทัคโนโลยีทีั�มีการิ	

เป็ลี�ยนแป็ลงอื่ย่างริวิดเร็ิวิ	นอื่กจิากนี�	ยงัทัำาให�เขึ้�าใจิสภาพ	

ควิามเป็็นจิริิงทีั�เกิดข้ึ้�นเกี�ยวิกับุป็ัญหาทีั�มาพริ�อื่มกับุ	

เทัคโนโลยีการิส่�อื่สาริบุนโลกไซเบุอื่ร์ิ	ผ่ลการิศุ้กษาครัิ�งนี�	

จิะเป็็นป็ริะโยชน์ในการิหาแนวิทัางการิป็้อื่งกันการิเกิด	

พฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลได�อื่ย่างทัันท่ัวิงทีั

วัตถุุป็ระสำงค์ัก�รวิจััย่

1.	 เพ่�อื่ศุ้กษาพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิ	

ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	

2.	 เพ่�อื่เป็รีิยบุเทัียบุพฤติกริริมการิริังแกผ่้�อ่ื่�น	

และการิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่ง	

นิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

คัำ�ถุ�มก�รวิจััย่

1.	พฤติกริริมการิริงัแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลเป็็นอื่ย่างไริ

2.	พฤติกริริมการิริงัแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	 ชั�นป็ีทีั�	 1		

ผ่ลกริะทับุขึ้อื่งการิเป็็นผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 (cybervictimization)	 มีผ่ลต่อื่	

สุขึ้ภาพกายและสุขึ้ภาพจิิตทัั�งในริะยะสั�นและริะยะยาวิ		

(O’Brien	 &	 Moules,	 2010;	 Veenstra,	 2011)	

โดยพบุวิ่า	 ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มี	

ควิามร้ิ�ส้กวิ่าตนเอื่งไริ�พลังอื่ำานาจิในการิหยุดยั�งการิถุ้ก	

รัิงแก	และมีควิามลังเลทีั�จิะป็ร้ิกษากับุผ้่�อ่ื่�นแม�จิะรัิบุร้ิ�ว่ิา

ตนเอื่งไม่สามาริถุทีั�จิะจัิดการิกับุปั็ญหาได�	(Lampman,		

2012;	McKay,	Arnold,	Fratzl,	&	Thomas,	2008;	

Minor,	Smith,	&	Brashen,	2013)	จ้ิงทัำาให�ผ้่�ตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ได�ริับุผ่ลกริะทับุทัาง	

จิิตใจิมากกวิ่าผ่้ �ตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกทัางกายภาพ	

(Wang,	 Nansel,	 &	 Iannotti,	 2011)	 หากผ้่�ตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ไม่มีวิิธีีการิแก�ป็ัญหา	

อื่ย ่างเหมาะสม	 อื่าจิกริะทับุต่อื่สุขึ้ภาพกายและ	

สุขึ้ภาพจิิต	เช่น	กริะวินกริะวิาย	ซ้มเศุริ�า	มอีื่าการิทัางจิิต	

ป็ริะสาทัหลอื่น	 หวิาดกลัวิ	 วิิตกกังวิล	 เป็ ็นทุักขึ้ ์	

และมีป็ัญหาบุุคลิกภาพ	 และในกริณีทีั� รุินแริงมาก		

ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกบุางคนอื่าจิมีพฤติกริริมทัำาริ�าย

ผ้่�อ่ื่�นหร่ิอื่ทัำาริ�ายตนเอื่ง	 หร่ิอื่อื่าจิมีควิามคิดฆ่่าตัวิตาย	

และพยายามฆ่่าตัวิตายได�	 (Amaraphibal,	 Rujipak,	

&	Payakkakom,	2013;	O’Brien	&	Moules,	2010;	

Shariff,	2008;	Veenstra,	2011;	Wang	et	al.,	2011)	

นอื่กจิากนี�ยังพบุวิ่า	 การิริังแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มี	

ผ่ลกริะทับุต่อื่สุขึ้ภาพกายและสุขึ้ภาพจิิตขึ้อื่งนักศุ้กษา	

เช่น	 ทัำาให�เกิดควิามโกธีริ	 ควิามเศุริ�า	 ควิามเจิ็บุป็วิด	

ควิามลำาบุากใจิ	 ควิามเกลียดชัง	 ควิามวิิตกกังวิล	

มีแนวิโน�มเกิดภาวิะซ้มเศุริ�า	 มีควิามคิดฆ่่าตัวิตาย	

มีป็ัญหาด�านสัมพันธีภาพ	 มีการิรัิบุร้ิ�คุณค่าในตนเอื่งตำ�า	

ขึ้าดเรีิยน	 ไม่มีสมาธีิ	 และมีผ่ลสัมฤทัธิี�ทัางการิเรีิยนตำ�า	

(Aricak,	 2016;	 Giovazolias	 &	Malikiosi-Loizos,	

2016;	Kokkinos,	Antoniadou,	&	Markos,	2014)

จิากสถุานการิณ์ทีั�ได�กล่าวิมาขึ้�างต�นพบุวิ่า		

การิศุ้กษาเกี�ยวิกับุพฤติกริริมการิริังแกผ่้ � อ่ื่�นและ	

การิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งกลุ่ม	

นิสิตนักศุ้กษายังมีค่อื่นขึ้�างน�อื่ยทัั�งๆ	 ทีั�เป็็นกลุ่มทีั�มี	
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พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

พฤติกริริมการิริังแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์เป็็น	

ป็ัญหาทีั�พบุมากข้ึ้�นและมีการิแพริ่กริะจิายอื่ย่างริวิดเริ็วิ	

เน่�อื่งจิากสามาริถุลงม่อื่กริะทัำาได�ผ่่านหลายช่อื่งทัางขึ้อื่ง	

การิส่�อื่สาริ	(Kowalski,	Limber,	&	Agatston,	2008)	

ไม่จิำากัดเวิลาและสถุานทีั�	 ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ริ์หร่ิอื่บุุคคลอ่ื่�นๆ	 ไม่สามาริถุทัริาบุได�วิ่าใคริ	

เป็็นผ่้�รัิงแก	 และหากเหย่�อื่การิริังแกมีควิามโกริธีแค�น		

ก็สามาริถุใช�ช่อื่งทัางนี�ในการิโต�ตอื่บุหร่ิอื่รัิงแกกลับุได�	

ทัันทีัเช่นกัน	(Fowler,	2016)	จ้ิงทัำาให�ทุักคนทีั�สามาริถุ	

เขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยีด�านการิส่�อื่สาริ	 มีโอื่กาสทีั�จิะเป็็นทัั�ง	

ผ้่�รัิงแกผ้่�อ่ื่�นและผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

อื่ย่างหลีกเลี�ยงไม่ได�	 (Burnham,	Wright,	&	Houser,	

2011;	Melis	&	Serra,	2014)	การิริงัแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

ค่อื่	 การิใช�อิื่นเทัอื่ริ์เน็ตเป็็นช่อื่งทัางในการิแสดง	

พฤติกริริมก�าวิริ�าวิ	 โดยมาในร้ิป็แบุบุขึ้อื่งการิใส่ริ�าย

ป็้ายสี	 การิทัำาให�ผ้่ �อ่ื่�นร้ิ�ส้กวิ่าถุ้กคุกคาม	 การิด้หมิ�น	

การิทัำาให�อัื่บุอื่าย	การิข่ึ้มข่้ึ้	โดยการิส่งขึ้�อื่ควิาม	ร้ิป็ภาพ	

และคลิป็วิิดีโอื่ต่างๆ	 โดยใช�เคร่ิ�อื่งม่อื่และช่อื่งทัางการิ	

ส่�อื่สาริอื่เิล็กทัริอื่นกิส์ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิโดยตริง	หร่ิอื่ส่งเขึ้�า	

ตามช่อื่งทัางอื่อื่นไลน์อ่ื่�นทีั�เป็็นสาธีาริณะ	 (Englander,	

2011;	O’Brien	&	Moules,	2010)	ทัั�งนี�	ผ่้�ริงัแกมีเจิตนา	

ให�ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกเกิดควิามต้งเครีิยดทัั�งทัาง	

ร่ิางกายและจิิตใจิ	(Samoh,	Boonmongkon,	Ojanen,	

Samakkeekarom,	&	Guadamuz,	2014)

จิากการิทับุทัวินวิริริณกริริม	พบุว่ิา	มีผ้่�สนใจิศุ้กษา	

เกี�ยวิกับุอุื่บัุติการิณ์ขึ้อื่งพฤติกริริมการิรัิงแกกันผ่่านโลก	

ไซเบุอื่ริ์ไวิ�อื่ย่างหลากหลาย	 แต่ส่วินใหญ่เป็็นการิศุ้กษา	

ในกลุ่มเด็กและเยาวิชนเน่�อื่งจิากเป็็นกลุ่มทีั�ต�อื่งการิการิ	

ด้แลอื่ย่างใกล�ชิดจิากสาเหตุด�านวิุฒิภาวิะทัางอื่าริมณ์		

จิากการิสำาริวิจิป็ัญหาดังกล่าวิในริะดับุโลก	 พบุวิ่า		

ควิามชุกขึ้อื่งพฤติกริริมการิริังแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

มีมากถุ้งริ�อื่ยละ	 20-40	 (Tokunaga,	 2010)	 และ	

ในเด็กนักเรีิยนจิาก	 40	 ป็ริะเทัศุทัั�วิโลก	 มีพฤติกริริม

การิริังแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ถุ้งริ�อื่ยละ	 8.6	 -	 45.2	

ในเด็กชาย	และริ�อื่ยละ	4.8	-	35.8	ในเด็กหญิง	(Craig	

et	al.,	2009)	ในป็ริะเทัศุสหริฐัอื่เมริิกายงัพบุอุื่บัุติการิณ์	

ขึ้อื่งเด็กและเยาวิชนทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลก

ไซเบุอื่ริ์ถุ้ง	 1	 ใน	 7	 ขึ้อื่งพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิ	 (National	Crime	Prevention	Council	

[NCPC],	 2014)	 จิากริายงานขึ้อื่ง	 United	 Nations	

Children's	 Fund	 [UNICEF]	 พบุวิ่า	 ริ�อื่ยละ	 19.7		

ขึ้อื่งนักศุ้กษาทีั�ศุ้กษาในมหาวิิทัยาลัยเคยเกี�ยวิขึ้�อื่งกับุ	

พฤติกริริมการิริังแกผ่้ �อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์อื่ย่างน�อื่ย	

หน้�งครัิ�ง	 และริ�อื่ยละ	 54.4	 เคยตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก

ผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์อื่ย่างน�อื่ยหน้�งครัิ�ง	 (Suriyabandara,	

2017)	สำาหรัิบุการิศุ้กษาในป็ริะเทัศุไทัยพบุว่ิา	มีนักเรีิยน	

และนักศุ้กษาในสถุาบัุนการิศุ้กษาทัั�วิป็ริะเทัศุทีั�เคย	

เป็็นผ้่�รัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	และเป็็นผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่	

การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 (ริ�อื่ยละ	 33.6	 และ	 43.1	

ตามลำาดับุ)	(National	Institute	for	Child	and	Family	

Development,	2010)	สอื่ดคล�อื่งกับุผ่ลการิศุ้กษาขึ้อื่ง	

Samoh	 et	 al.	 (2014)	 ทีั�พบุวิ่าเยาวิชนหญิงริ�อื่ยละ	

45.4	 เคยถุ้กรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 โดยแบุ่งเป็็น	

การิรัิงแกในลักษณะการิโจิมตีขึ้่มข้ึ้่อื่อื่นไลน์	 การิถุ้ก	

คุกคามทัางเพศุอื่อื่นไลน์	และการิถุ้กบัุนท้ักหร่ิอื่เผ่ยแพร่ิ	

ขึ้�อื่ม้ลอื่อื่นไลน์ในลักษณะการิให�ริ�าย	 (ริ�อื่ยละ	 41.4		

ริ�อื่ยละ	5.3	และริ�อื่ยละ	16.3	ตามลำาดับุ)	และจิากการิ	

ศุ้กษาในนิสิตริะดับุมหาวิิทัยาลัยขึ้อื่ง	 Amaraphibal	

(2016)	 พบุวิ่ามีนิสิตทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและ

ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์อื่ย้่ในริะดับุตำ�า	

ถุ้งป็านกลาง	 ลักษณะขึ้อื่งผ้่�รัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ	์	

พบุวิ่า	 ส่วินใหญ่เป็็นกลุ่มทีั�มีป็ัญหาด�านจิิตใจิและ	

พฤติกริริม	โดยมีทัั�งอื่าการิวิิตกกังวิลและมีภาวิะซ้มเศุริ�า	

ริ่วิมด�วิย	 (Bonanno	 &	 Hymel,	 2013;	 Yang	 et	

al.,	2013)	บุางริายมีควิามคิดฆ่่าตัวิตาย	(Bonanno	&		

Hymel,	2013;	Heikkila	et	al.,	2013)	และมีปั็ญหา	

สุขึ้ภาพจิิต	 (Yen	 et	 al.,	 2014)	 ภายหลังการิรัิงแก		

ผ้่�รัิงแกอื่าจิเกิดควิามร้ิ�ส้กผิ่ดและเสียใจิต่อื่เหตุการิณ์	

ทีั� เกิดข้ึ้�น	 มีผ่ลให�กริะทับุต่อื่การิดำาเนินชีวิิต	 เช ่น	

ทัำาให�ผ้่�รัิงแกเก็บุตัวิ	แยกตัวิอื่อื่กจิากสังคม	และมีปั็ญหา

สัมพันธีภาพริะหว่ิางบุุคคลหร่ิอื่กลุ่มเพ่�อื่น	(Archaphet,	

2017)

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

การิเขึ้�าถุ้งและใช�เทัคโนโลยีการิส่�อื่สาริอิื่เล็กทัริอื่นิกส์	

อื่ย่างมาก	 โดยเฉพาะอื่ย่างยิ�งในนิสิตพยาบุาลเน่�อื่งจิาก	

ในป็ัจิจุิบัุนได�มีการิสอื่นทัางการิพยาบุาลโดยใช�ริะบุบุ	

E-learning	ทัำาให�ผ้่�เรีิยนสามาริถุมีป็ฏิิสัมพันธ์ีกับุผ้่�สอื่น	

ได�สะดวิกในหลายช่อื่งทัาง	 (Puengchompoo	 &		

Panuthai,	2014)	แสดงให�เห็นว่ิานิสิตพยาบุาลในปั็จิจุิบัุน	

ได�มีการิเขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยีได�มากข้ึ้�น	 นอื่กจิากนี�ยังเป็็น	

กลุ่มทีั�มีควิามคาดหวิังจิากสังคมค่อื่นขึ้�างส้งในเร่ิ�อื่ง

พฤติกริริมการิแสดงอื่อื่กต่างๆ	 ทัั�งในชีวิิตป็ริะจิำาวัิน	

และขึ้ณะป็ฏิิบัุติกิจิกริริมการิพยาบุาล	 ซ้�งหากมีการิ	

แสดงอื่อื่กในทัางทีั�ไม่เหมาะสม	 อื่าจิส่งผ่ลกริะทับุถุ้ง	

ภาพลักษณ์และควิามน่าเช่�อื่ถุ่อื่ทัางวิิชาชีพได�	นอื่กจิากนี�	

หากมีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกก็อื่าจิส่งผ่ลกริะทับุถุ้ง	

ด�านการิเรีิยนและการิดำาเนินชีวิิตต่อื่ไป็	 ผ้่�วิิจัิยจ้ิงสนใจิ	

ทีั�จิะศุ้กษาพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	 เพ่�อื่ให�การิ	

ศุ้กษาด�านการิพยาบุาลได�ก�าวิทัันเทัคโนโลยีทีั�มีการิ	

เป็ลี�ยนแป็ลงอื่ย่างริวิดเร็ิวิ	นอื่กจิากนี�	ยงัทัำาให�เขึ้�าใจิสภาพ	

ควิามเป็็นจิริิงทีั�เกิดข้ึ้�นเกี�ยวิกับุป็ัญหาทีั�มาพริ�อื่มกับุ	

เทัคโนโลยีการิส่�อื่สาริบุนโลกไซเบุอื่ร์ิ	ผ่ลการิศุ้กษาครัิ�งนี�	

จิะเป็็นป็ริะโยชน์ในการิหาแนวิทัางการิป็้อื่งกันการิเกิด	

พฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลได�อื่ย่างทัันท่ัวิงทีั

วัตถุุป็ระสำงค์ัก�รวิจััย่

1.	 เพ่�อื่ศุ้กษาพฤติกริริมการิริังแกผ้่�อ่ื่�นและการิ	

ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	

2.	 เพ่�อื่เป็ริียบุเทัียบุพฤติกริริมการิริังแกผ่้�อ่ื่�น	

และการิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่ง	

นิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

คัำ�ถุ�มก�รวิจััย่

1.	พฤติกริริมการิริงัแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลเป็็นอื่ย่างไริ

2.	พฤติกริริมการิริงัแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	 ชั�นป็ีทีั�	 1		

ผ่ลกริะทับุขึ้อื่งการิเป็็นผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 (cybervictimization)	 มีผ่ลต่อื่	

สุขึ้ภาพกายและสุขึ้ภาพจิิตทัั�งในริะยะสั�นและริะยะยาวิ		

(O’Brien	 &	 Moules,	 2010;	 Veenstra,	 2011)	

โดยพบุวิ่า	 ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มี	

ควิามร้ิ�ส้กวิ่าตนเอื่งไริ�พลังอื่ำานาจิในการิหยุดยั�งการิถุ้ก	

รัิงแก	และมีควิามลังเลทีั�จิะป็ร้ิกษากับุผ้่�อ่ื่�นแม�จิะรัิบุร้ิ�ว่ิา

ตนเอื่งไม่สามาริถุทีั�จิะจัิดการิกับุปั็ญหาได�	(Lampman,		

2012;	McKay,	Arnold,	Fratzl,	&	Thomas,	2008;	

Minor,	Smith,	&	Brashen,	2013)	จ้ิงทัำาให�ผ้่�ตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ได�ริับุผ่ลกริะทับุทัาง	

จิิตใจิมากกวิ่าผ่้ �ตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกทัางกายภาพ	

(Wang,	 Nansel,	 &	 Iannotti,	 2011)	 หากผ้่�ตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ไม่มีวิิธีีการิแก�ป็ัญหา	

อื่ย ่างเหมาะสม	 อื่าจิกริะทับุต่อื่สุขึ้ภาพกายและ	

สุขึ้ภาพจิิต	เช่น	กริะวินกริะวิาย	ซ้มเศุริ�า	มอีื่าการิทัางจิิต	

ป็ริะสาทัหลอื่น	 หวิาดกลัวิ	 วิิตกกังวิล	 เป็ ็นทุักขึ้ ์	

และมีป็ัญหาบุุคลิกภาพ	 และในกริณีทีั� รุินแริงมาก		

ผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกบุางคนอื่าจิมีพฤติกริริมทัำาริ�าย

ผ้่�อ่ื่�นหร่ิอื่ทัำาริ�ายตนเอื่ง	 หร่ิอื่อื่าจิมีควิามคิดฆ่่าตัวิตาย	

และพยายามฆ่่าตัวิตายได�	 (Amaraphibal,	 Rujipak,	

&	Payakkakom,	2013;	O’Brien	&	Moules,	2010;	

Shariff,	2008;	Veenstra,	2011;	Wang	et	al.,	2011)	

นอื่กจิากนี�ยังพบุวิ่า	 การิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มี	

ผ่ลกริะทับุต่อื่สุขึ้ภาพกายและสุขึ้ภาพจิิตขึ้อื่งนักศุ้กษา	

เช่น	 ทัำาให�เกิดควิามโกธีริ	 ควิามเศุริ�า	 ควิามเจิ็บุป็วิด	

ควิามลำาบุากใจิ	 ควิามเกลียดชัง	 ควิามวิิตกกังวิล	

มีแนวิโน�มเกิดภาวิะซ้มเศุริ�า	 มีควิามคิดฆ่่าตัวิตาย	

มีป็ัญหาด�านสัมพันธีภาพ	 มีการิรัิบุร้ิ�คุณค่าในตนเอื่งตำ�า	

ขึ้าดเรีิยน	 ไม่มีสมาธีิ	 และมีผ่ลสัมฤทัธิี�ทัางการิเรีิยนตำ�า	

(Aricak,	 2016;	 Giovazolias	 &	Malikiosi-Loizos,	

2016;	Kokkinos,	Antoniadou,	&	Markos,	2014)

จิากสถุานการิณ์ทีั�ได�กล่าวิมาขึ้�างต�นพบุวิ่า		

การิศุ้กษาเกี�ยวิกับุพฤติกริริมการิริังแกผ่้ � อ่ื่�นและ	

การิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งกลุ่ม	

นิสิตนักศุ้กษายังมีค่อื่นขึ้�างน�อื่ยทัั�งๆ	 ทีั�เป็็นกลุ่มทีั�มี	

Nursing Journal Volume 48 No.1 January-March 2021 189



พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

ถุ้ง	4	มีควิามแตกต่างกันหร่ิอื่ไม่	อื่ย่างไริ

กรอบแนวคิัดท่�ใช้้ในก�รวิจััย่

การิศุ้กษาครัิ�งนี�ใช�กริอื่บุแนวิคิดทัฤษฎีีบุุคลิกภาพ	

ขึ้อื่ง	Eysenck	(Eysenck’	s	personality)	ซ้�งอื่ธิีบุายว่ิา	

บุุคลิกภาพทีั�แตกต่างกันขึ้อื่งบุุคคลข้ึ้�นอื่ย้ ่กับุจิำานวิน	

กิจิกริริมในริะบุบุป็ริะสาทั	ซ้�งจ้ิงใจิให�แต่ละบุุคคลมีการิ	

พัฒนาไป็ในแนวิทัางทีั�แน่นอื่น	 สำาหรัิบุบุุคลิกภาพทีั�	

แสดงอื่อื่กจิะมาจิากริะบุบุป็ริะสาทันั�นจิะได�ริับุการิ	

ถุ่ายทัอื่ดทัางพันธีุกริริม	 และจิากป็ริะสบุการิณ์ทีั�	

แต่ละบุุคคลเคยได�รัิบุมา	 โดยเฉพาะอื่ย่างยิ�งบุุคคล

ทีั�เคยมีป็ริะวิัติถุ้กกริะทัำารุินแริงในวิัยเด็กหร่ิอื่อื่ย้ ่ใน	

สถุานการิณ์ทีั�เคยเห็นพ่อื่แม่หร่ิอื่ผ่้�ใหญ่ใช�ควิามริุนแริง	

จิะเกิดการิเรีิยนร้ิ�และซ้มซับุพฤติกริริมเหล่านั�น	 ทัำาให�	

เม่�อื่เติบุโตเป็็นผ้่�ใหญ่มักจิะใช�ควิามรุินแริงในการิแก�	

ป็ัญหา	 และมีแนวิโน�มในการิพัฒนาไป็เป็็นบุุคลิกภาพ	

ผิ่ดป็กติ	 (personality	disorders)	 ส่งผ่ลให�เกิดปั็ญหา	

ต ่อื่ตนเอื่งและสังคม	 ริวิมถุ้งการิแสดงพฤติกริริม	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ด�วิย	 (Suriyabandara,	

2017)	 ส่วินกลุ่มทีั�มีบุุคลิกภาพแบุบุอื่าริมณ์หวัิ�นไหวิ	

(neuroticism)	 ค่อื่	 บุุคลิกลักษณะอื่าริมณ์ทีั�ไม่มั�นคง	

ยำ�าคิด	 ร้ิ�ส้กกังวิล	 โกริธีง่าย	 ทั�อื่แทั�ง่าย	 ร้ิ�ส้กอ้ื่ดอัื่ดง่าย	

รัิบุม่อื่กับุควิามเครีิยดได�ยาก	 จิะมีแนวิโน�มในการิเกิด	

ควิามเจิ็บุป็่วิยได�ง่ายถุ�าอื่ย้ใ่นสภาวิะต้งเครีิยด	 (Suriya-	

bandara,	 2017)	 และจิากการิศุ้กษาในนักศุ้กษา	

มหาวิิทัยาลยัในป็ริะเทัศุตรุิกี	ยงัพบุว่ิา	กลุ่มบุุคลิกลกัษณะ	

อื่าริมณ์ทีั�ไม่มั�นคงมักจิะมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�น	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	(r	=	.28,	p	<	.01)	(ÇElİK,	Atak,	&		

Erguzen,	2012)	ส่วินกลุ่มทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ริ์	 มักจิะมีบุุคลิกภาพทีั�วิ ่านอื่นสอื่นง่าย	

ยอื่มตาม	 มีภาวิะพ้�งพาส้ง	 มีกลไกการิเผ่ชิญป็ัญหา	

ทีั�ไม่ตอื่บุโต�นิ�งเฉย	(r	=	.16,	p	<	.05)	และมีบุุคลิกภาพ	

ไม่คงทีั�	(r	=	.21,	p	<	.01)	(ÇElİK,	Atak,	&	Erguzen,	

2012)

ผ่ลการิศุ้กษาครัิ�งนี�ทัำาให�ทัริาบุถุ้งการิมพีฤตกิริริม	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	 ขึ้�อื่ม้ลนี�สามาริถุใช�เป็็น	

ขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานในการิให�ควิามร้ิ�	และนำาไป็พัฒนาร้ิป็แบุบุ	

กิจิกริริมการิเรีิยนการิสอื่นและกจิิกริริมอ่ื่�นๆ	ริวิมถุ้งเป็็น	

แนวิทัางการิจิัดริะบุบุการิให�คำาป็ร้ิกษาเพ่�อื่พัฒนา	

คุณภาพนิสิต	 และสริ�างควิามตริะหนักถุ้งผ่ลเสียขึ้อื่ง	

การิมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์เพ่�อื่ให�เกิดการิใช�เทัคโนโลยี	

อื่ย่างเหมาะสมต่อื่ไป็

วิธ่ีดำ�เนินก�รวิจััย่

การิศุ้กษาครัิ�งนี�เป็็นการิวิิจัิยเชิงพริริณนาแบุบุ

เป็รีิยบุเทีัยบุ	(descriptive	comparison	research)

ป็ระช้�กรและกลุ่มตัวอย่่�ง

ป็ริะชากริ	 ค่อื่	 นิสิตพยาบุาลทีั�กำาลังศุ้กษาอื่ย้่ใน	

หลักส้ตริพยาบุาลศุาสตริบัุณฑิต	มหาวิิทัยาลัยบุ้ริพา

กลุ่มตัวิอื่ย่าง	ค่อื่	นิสิตพยาบุาลทีั�กำาลังศุ้กษาอื่ย้่	

ในหลักส้ตริพยาบุาลศุาสตริบัุณฑิต	มหาวิิทัยาลัยบุ้ริพา	

ชั�นป็ีทีั�	 1	 ถุ้ง	 4	 ในป็ีการิศุ้กษา	 2561	 ริวิบุริวิมขึ้�อื่ม้ล	

ในช่วิงเด่อื่นมีนาคม	 ถุ้ง	 กันยายน	พ.ศุ.	 2561	 จิำานวิน	

300	 คน	 จิำานวินกลุ่มตัวิอื่ย่างได�จิากการิเป็ิดตาริาง	

ส ำาเริ ็จิร้ิป็การิวิิเคริาะห์อื่ ำานาจิทัดสอื่บุ	 (power		

analysis)	 โดยกำาหนดค่าควิามเช่�อื่มั�นทีั�ริะดับุนัยสำาคัญ	

ทัางสถิุติ	 (α)	 ทีั�	 .05	 อื่ำานาจิการิทัดสอื่บุ	 (power)		

ทีั�	 .80	 และป็ริะมาณค่าขึ้นาดอิื่ทัธิีพล	 (estimated		

effect	 size)	 ทีั�	 .80	 เล่อื่กกลุ่มตัวิอื่ย่างโดยวิิธีีการิ	

สุ่มแบุบุแบุ่งชั�นภ้มิ	 (stratified	 random	 sampling)	

โดยกำาหนดชั�นภ้มิ	(strata)	เป็็นลำาดับุชั�นปี็ขึ้อื่งนิสิต	ได�แก่	

ชั�นปี็ทีั�	 1	 2	 3	 และ	4	 จิากนั�นจิะใช�วิิธีีการิสุ่มแบุบุง่าย	

(simple	random	sampling)	ด�วิยการิสุ่มแบุบุไม่แทันทีั�	

โดยใช�โป็ริแกริมคอื่มพิวิเตอื่ร์ิสุ่มจิากริหัสนิสิตจินได�คริบุ	

ตามจิำานวินขึ้นาดขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างในแต่ละชั�นภ้มิ	

ทีั�กำาหนด	ค่อื่ชั�นภ้มิละ	75	คน

เคัร่�องม่อท่�ใช้้ในก�รวิจััย่

เคร่ิ�อื่งม่อื่ทีั�ใช�ในการิวิิจัิย	ป็ริะกอื่บุด�วิย	1)	แบุบุ

สอื่บุถุามขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานส่วินบุุคคลทีั�ผ้่�วิิจัิยสริ�างข้ึ้�นจิาก	

การิทับุทัวินวิริริณกริริม	2)	แบุบุริายงานตนเอื่งเกี�ยวิกับุ	

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

การิเขึ้�าริ่วิมในการิวิิจัิย	 และขึ้อื่ควิามสมัคริใจิในการิ	

เขึ้�าริ่วิมวิิจัิย	 พริ�อื่มทัั�งให�ลงลายม่อื่ช่�อื่ในใบุยินยอื่ม		

และเน�นยำ�าให�กลุ่มตัวิอื่ย่างเขึ้�าใจิว่ิาการิศุ้กษาวิิจัิยในครัิ�งนี�	

ข้ึ้�นอื่ย้ก่บัุควิามสมคัริใจิขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง	ในริะหว่ิางการิ	

วิิจัิยหากกลุ่มตัวิอื่ย่างไม่พอื่ใจิหร่ิอื่ไม่ต�อื่งการิเขึ้�าร่ิวิมวิิจัิย		

สามาริถุป็ฏิิเสธีหร่ิอื่ยติุการิเขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิยได�ตลอื่ดเวิลา	

โดยไม่ต�อื่งชี�แจิงเหตุผ่ล	 และจิะไม่มีผ่ลกริะทับุใดๆ	

ต่อื่กลุ่มตัวิอื่ย่าง	เช่น	ผ่ลต่อื่การิเรีิยน	เป็็นต�น	ขึ้�อื่ม้ลทีั�ได�	

จิากกลุ่มตัวิอื่ย่างจิะเกบ็ุเป็็นควิามลับุ	 และนำาเสนอื่เป็็น

ขึ้�อื่ม้ลทัางวิิชาการิในภาพริวิม	เพ่�อื่นำาไป็ใช�ป็ริะโยชน์ใน

การิวิิจัิยเท่ัานั�น	และไม่มีผ่ลใด	ๆ	ทัั�งสิ�นต่อื่กลุ่มตัวิอื่ย่าง	

หากมีขึ้�อื่สงสัยสามาริถุสอื่บุถุามคณะผ้่�วิิจัิยได�ตลอื่ดเวิลา	

ในกริณีทีั�พบุว่ิาผ้่�เขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิยมีปั็ญหาพฤติกริริมการิ	

รัิงแกผ่้�อ่ื่�นหร่ิอื่การิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

และต�อื่งการิควิามช่วิยเหล่อื่	 ผ่้�วิิจัิยได�ให�การิช่วิยเหล่อื่	

โดยการิให�คำาป็ร้ิกษาเบุ่�อื่งต�น	และเม่�อื่พบุว่ิามคีวิามเสี�ยง	

ต่อื่การิเกิดปั็ญหาอ่ื่�น	ๆ 	ตามมา	ผ้่�วิิจัิยได�พิจิาริณาส่งต่อื่ไป็	

ยังหน่วิยงานหร่ิอื่เจิ�าหน�าทีั�ทีั�เกี�ยวิขึ้�อื่งเพ่�อื่ให�การิ	

ช่วิยเหล่อื่ต่อื่ไป็	 ทัั�งนี�ข้ึ้�นอื่ย้่กับุควิามสมัคริใจิขึ้อื่งกลุ่ม	

ตัวิอื่ย่างแต่ละริาย	และผ้่�วิิจัิยมอื่บุขึ้อื่งทีั�ริะล้กให�กับุกลุ่ม

ตัวิอื่ย่างเพ่�อื่เป็็นการิตอื่บุแทันการิเขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิย

ก�รวิเคัร�ะห์ข้อมูล

1.	 วิิเคริาะห์ขึ้�อื่ม้ลส่วินบุุคคล	 ขึ้�อื่ม้ลพฤติกริริม

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลก	

ไซเบุอื่ร์ิโดยริวิม	โดยใช�สถิุติเชิงพริริณนา

2.	 เป็รีิยบุเทีัยบุพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและ	

การิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งนิสิต	

พยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	โดยทัำาการิทัดสอื่บุการิกริะจิาย	

ขึ้อื่งขึ้�อื่ม้ลด�วิยสถิุติทัดสอื่บุโคลโมโกริอื่ฟสมินอื่ฟ		

(Kolmogorov-Sminov	 test)	 พบุวิ่ามีการิแจิกแจิง	

เป็็นโค�งป็กติ	 จ้ิงใช�สถิุติเอื่ฟ	 (F-test)	 ในการิทัดสอื่บุ	

และวิิเคริาะห์ควิามแป็ริป็ริวินทัางเดียวิ	 (one-way		

analysis	of	variance)	กำาหนดนัยสำาคัญทัางสถิุติทีั�ริะดับุ	

0.05	 และใช�การิเป็รีิยบุเทีัยบุพหุค้ณ	 (multiple		

comparison	test)	เพ่�อื่ทัดสอื่บุควิามแตกต่างริะหว่ิางค่้	

ด�วิยวิิธีีขึ้อื่ง	Scheffe’	test

การิรัิบุร้ิ�ถุ้งพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 (Cyberbullying		

Experiences	 Survey	 [CES])	 พัฒนาโดย	 Doane,	

Kelley,	 Chiang,	 and	 Padilla	 (2013)	 ซ้�งผ้่�วิิจิัย	

แป็ลจิากต�นฉบัุบุโดยแป็ลแบุบุสอื่บุถุามเป็็นภาษาไทัย	

แล�วินำาไป็แป็ลแบุบุย�อื่นกลับุ	 (back	 translation	

technique)	 และ	 3)	 แบุบุสอื่บุถุามเจิตคติเชิงสังคม		

ป็ริะเมินโดยใช�แบุบุริายงานตนเอื่งเกี�ยวิกับุการิตอื่บุตาม

ควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคม	(Marlowe-Crowne	Social	

Desirability	 Scale	 [MCSDS])	 ขึ้อื่ง	 Panthulawan,	

Kunaviktikul,	Nantsupawat,	and	Srisuphan	(2016)

ก�รตรวจัสำอบคุัณภ�พเคัร่�องม่อ

ในการิตริวิจิสอื่บุคุณภาพเคร่ิ�อื่งม่อื่แบุบุสอื่บุถุาม	

ขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานและแบุบุริายงานตนเอื่งฯ	 ผ้่ �วิิจิัยนำา	

แบุบุสอื่บุถุามไป็หาควิามตริงเชิงเน่�อื่หาโดยผ้่�ทัริงคุณวุิฒิ		

จิำานวิน	 3	 ทั่าน	 และได�นำาแบุบุสอื่บุถุามไป็หาควิาม	

เช่�อื่มั�นโดยใช�ส้ตริสัมป็ริะสิทัธิี�แอื่ลฟาขึ้อื่งคริอื่นบุาค	

ได�ค่าควิามเช่�อื่มั�นเทั่ากับุ	 0.84	 และ	 0.82	 ตามลำาดับุ	

ส่วินแบุบุสอื่บุถุามเจิตคติเชิงสังคม	ผ้่�วิิจัิยนำาแบุบุสอื่บุถุาม	

มาใช�โดยไม่ได�มีการิดัดแป็ลงขึ้�อื่คำาถุามใดๆ	 จ้ิงไม่ได�ทัำา	

การิหาควิามตริงขึ้อื่งเคร่ิ�อื่งม่อื่ซำ�า	และได�นำาแบุบุสอื่บุถุาม	

ไป็หาควิามเช่�อื่มั�นโดยใช�ส้ตริค้เดอื่ริ์-ริิชาริ์ดสัน	 20	

ได�ค่าควิามเช่�อื่มั�นเท่ัากับุ	0.81

ก�รพิทักษ์์สิำทธิี�กลุ่มตัวอย่่�ง

งานวิิจัิยนี�ได�ริับุการิริับุริอื่งจิากคณะกริริมการิ	

พิจิาริณาจิริิยธีริริมการิวิิจัิยในมนษุย์ขึ้อื่งมหาวิิทัยาลยับุ้ริพา	

ก่อื่นดำาเนินการิเก็บุริวิบุริวิมขึ้�อื่ม้ล	 ซ้�งคณะผ้่�วิิจัิยจิะ	

ดำาเนินการิโดยคำาน้งถุ้งควิามยินยอื่มขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง

เป็็นหลัก	 โดยได�ทัำาการินัดหมายวัิน	 เวิลา	 และสถุานทีั�	

ในการิเขึ้�าพบุกับุกลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีคุณสมบัุติตามเกณฑ์	

ทีั�ได�กำาหนดไวิ�เพ่�อื่ชี�แจิงวัิตถุุป็ริะสงค์ขึ้อื่งการิวิิจัิย	ขัึ้�นตอื่น	

และวิิธีีการิเก็บุริวิบุริวิมขึ้�อื่ม้ล	 ริะยะเวิลาขึ้อื่งการิวิิจัิย		

และป็ริะโยชน์ทีั�คาดว่ิาจิะได�ริบัุจิากการิวิิจัิย	ริวิมถุ้งชี�แจิง	

การิพิทัักษ์สิทัธิีขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง	โดยให�กลุ่มตัวิอื่ย่างเป็็น	

ผ้่�ตัดสินใจิในการิเขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิยด�วิยตนเอื่ง	พริ�อื่มทัั�งชี�	

แจิงสิทัธิีขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างในการิตอื่บุรัิบุหร่ิอื่ป็ฏิิเสธี	

พยาบาลสาร ปีีทีี่� 48 ฉบับทีี่� 1 มกราคม-มีนาคม 2564190



พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

ถุ้ง	4	มีควิามแตกต่างกันหร่ิอื่ไม่	อื่ย่างไริ

กรอบแนวคิัดท่�ใช้้ในก�รวิจััย่

การิศุ้กษาครัิ�งนี�ใช�กริอื่บุแนวิคิดทัฤษฎีีบุุคลิกภาพ	

ขึ้อื่ง	Eysenck	(Eysenck’	s	personality)	ซ้�งอื่ธิีบุายว่ิา	

บุุคลิกภาพทีั�แตกต่างกันขึ้อื่งบุุคคลข้ึ้�นอื่ย้ ่กับุจิำานวิน	

กิจิกริริมในริะบุบุป็ริะสาทั	ซ้�งจ้ิงใจิให�แต่ละบุุคคลมีการิ	

พัฒนาไป็ในแนวิทัางทีั�แน่นอื่น	 สำาหรัิบุบุุคลิกภาพทีั�	

แสดงอื่อื่กจิะมาจิากริะบุบุป็ริะสาทันั�นจิะได�ริับุการิ	

ถุ่ายทัอื่ดทัางพันธีุกริริม	 และจิากป็ริะสบุการิณ์ทีั�	

แต่ละบุุคคลเคยได�รัิบุมา	 โดยเฉพาะอื่ย่างยิ�งบุุคคล

ทีั�เคยมีป็ริะวิัติถุ้กกริะทัำารุินแริงในวิัยเด็กหร่ิอื่อื่ย้ ่ใน	

สถุานการิณ์ทีั�เคยเห็นพ่อื่แม่หร่ิอื่ผ่้�ใหญ่ใช�ควิามริุนแริง	

จิะเกิดการิเรีิยนร้ิ�และซ้มซับุพฤติกริริมเหล่านั�น	 ทัำาให�	

เม่�อื่เติบุโตเป็็นผ้่�ใหญ่มักจิะใช�ควิามรุินแริงในการิแก�	

ป็ัญหา	 และมีแนวิโน�มในการิพัฒนาไป็เป็็นบุุคลิกภาพ	

ผิ่ดป็กติ	 (personality	disorders)	 ส่งผ่ลให�เกิดปั็ญหา	

ต ่อื่ตนเอื่งและสังคม	 ริวิมถุ้งการิแสดงพฤติกริริม	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ด�วิย	 (Suriyabandara,	

2017)	 ส่วินกลุ่มทีั�มีบุุคลิกภาพแบุบุอื่าริมณ์หวัิ�นไหวิ	

(neuroticism)	 ค่อื่	 บุุคลิกลักษณะอื่าริมณ์ทีั�ไม่มั�นคง	

ยำ�าคิด	 ร้ิ�ส้กกังวิล	 โกริธีง่าย	 ทั�อื่แทั�ง่าย	 ร้ิ�ส้กอ้ื่ดอัื่ดง่าย	

รัิบุม่อื่กับุควิามเครีิยดได�ยาก	 จิะมีแนวิโน�มในการิเกิด	

ควิามเจิ็บุป็่วิยได�ง่ายถุ�าอื่ย้ใ่นสภาวิะต้งเครีิยด	 (Suriya-	

bandara,	 2017)	 และจิากการิศุ้กษาในนักศุ้กษา	

มหาวิิทัยาลยัในป็ริะเทัศุตรุิกี	ยงัพบุว่ิา	กลุ่มบุุคลิกลกัษณะ	

อื่าริมณ์ทีั�ไม่มั�นคงมักจิะมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�น	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	(r	=	.28,	p	<	.01)	(ÇElİK,	Atak,	&		

Erguzen,	2012)	ส่วินกลุ่มทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ริ์	 มักจิะมีบุุคลิกภาพทีั�วิ ่านอื่นสอื่นง่าย	

ยอื่มตาม	 มีภาวิะพ้�งพาส้ง	 มีกลไกการิเผ่ชิญป็ัญหา	

ทีั�ไม่ตอื่บุโต�นิ�งเฉย	(r	=	.16,	p	<	.05)	และมีบุุคลิกภาพ	

ไม่คงทีั�	(r	=	.21,	p	<	.01)	(ÇElİK,	Atak,	&	Erguzen,	

2012)

ผ่ลการิศุ้กษาครัิ�งนี�ทัำาให�ทัริาบุถุ้งการิมพีฤตกิริริม	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	 ขึ้�อื่ม้ลนี�สามาริถุใช�เป็็น	

ขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานในการิให�ควิามร้ิ�	และนำาไป็พัฒนาร้ิป็แบุบุ	

กิจิกริริมการิเรีิยนการิสอื่นและกจิิกริริมอ่ื่�นๆ	ริวิมถุ้งเป็็น	

แนวิทัางการิจิัดริะบุบุการิให�คำาป็ร้ิกษาเพ่�อื่พัฒนา	

คุณภาพนิสิต	 และสริ�างควิามตริะหนักถุ้งผ่ลเสียขึ้อื่ง	

การิมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์เพ่�อื่ให�เกิดการิใช�เทัคโนโลยี	

อื่ย่างเหมาะสมต่อื่ไป็

วิธ่ีดำ�เนินก�รวิจััย่

การิศุ้กษาครัิ�งนี�เป็็นการิวิิจัิยเชิงพริริณนาแบุบุ

เป็รีิยบุเทีัยบุ	(descriptive	comparison	research)

ป็ระช้�กรและกลุ่มตัวอย่่�ง

ป็ริะชากริ	 ค่อื่	 นิสิตพยาบุาลทีั�กำาลังศุ้กษาอื่ย้่ใน	

หลักส้ตริพยาบุาลศุาสตริบัุณฑิต	มหาวิิทัยาลัยบุ้ริพา

กลุ่มตัวิอื่ย่าง	ค่อื่	นิสิตพยาบุาลทีั�กำาลังศุ้กษาอื่ย้่	

ในหลักส้ตริพยาบุาลศุาสตริบัุณฑิต	มหาวิิทัยาลัยบุ้ริพา	

ชั�นป็ีทีั�	 1	 ถุ้ง	 4	 ในป็ีการิศุ้กษา	 2561	 ริวิบุริวิมขึ้�อื่ม้ล	

ในช่วิงเด่อื่นมีนาคม	 ถุ้ง	 กันยายน	พ.ศุ.	 2561	 จิำานวิน	

300	 คน	 จิำานวินกลุ่มตัวิอื่ย่างได�จิากการิเป็ิดตาริาง	

ส ำาเริ ็จิร้ิป็การิวิิเคริาะห์อื่ ำานาจิทัดสอื่บุ	 (power		

analysis)	 โดยกำาหนดค่าควิามเช่�อื่มั�นทีั�ริะดับุนัยสำาคัญ	

ทัางสถิุติ	 (α)	 ทีั�	 .05	 อื่ำานาจิการิทัดสอื่บุ	 (power)		

ทีั�	 .80	 และป็ริะมาณค่าขึ้นาดอิื่ทัธิีพล	 (estimated		

effect	 size)	 ทีั�	 .80	 เล่อื่กกลุ่มตัวิอื่ย่างโดยวิิธีีการิ	

สุ่มแบุบุแบุ่งชั�นภ้มิ	 (stratified	 random	 sampling)	

โดยกำาหนดชั�นภ้มิ	(strata)	เป็็นลำาดับุชั�นปี็ขึ้อื่งนิสิต	ได�แก่	

ชั�นปี็ทีั�	 1	 2	 3	 และ	4	 จิากนั�นจิะใช�วิิธีีการิสุ่มแบุบุง่าย	

(simple	random	sampling)	ด�วิยการิสุ่มแบุบุไม่แทันทีั�	

โดยใช�โป็ริแกริมคอื่มพิวิเตอื่ร์ิสุ่มจิากริหัสนิสิตจินได�คริบุ	

ตามจิำานวินขึ้นาดขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างในแต่ละชั�นภ้มิ	

ทีั�กำาหนด	ค่อื่ชั�นภ้มิละ	75	คน

เคัร่�องม่อท่�ใช้้ในก�รวิจััย่

เคร่ิ�อื่งม่อื่ทีั�ใช�ในการิวิิจัิย	ป็ริะกอื่บุด�วิย	1)	แบุบุ

สอื่บุถุามขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานส่วินบุุคคลทีั�ผ้่�วิิจิัยสริ�างข้ึ้�นจิาก	

การิทับุทัวินวิริริณกริริม	2)	แบุบุริายงานตนเอื่งเกี�ยวิกับุ	

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

การิเขึ้�าริ่วิมในการิวิิจัิย	 และขึ้อื่ควิามสมัคริใจิในการิ	

เขึ้�าริ่วิมวิิจัิย	 พริ�อื่มทัั�งให�ลงลายม่อื่ช่�อื่ในใบุยินยอื่ม		

และเน�นยำ�าให�กลุ่มตัวิอื่ย่างเขึ้�าใจิว่ิาการิศุ้กษาวิิจัิยในครัิ�งนี�	

ข้ึ้�นอื่ย้ก่บัุควิามสมคัริใจิขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง	ในริะหว่ิางการิ	

วิิจัิยหากกลุ่มตัวิอื่ย่างไม่พอื่ใจิหร่ิอื่ไม่ต�อื่งการิเขึ้�าร่ิวิมวิิจัิย		

สามาริถุป็ฏิิเสธีหร่ิอื่ยติุการิเขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิยได�ตลอื่ดเวิลา	

โดยไม่ต�อื่งชี�แจิงเหตุผ่ล	 และจิะไม่มีผ่ลกริะทับุใดๆ	

ต่อื่กลุ่มตัวิอื่ย่าง	เช่น	ผ่ลต่อื่การิเรีิยน	เป็็นต�น	ขึ้�อื่ม้ลทีั�ได�	

จิากกลุ่มตัวิอื่ย่างจิะเกบ็ุเป็็นควิามลับุ	 และนำาเสนอื่เป็็น

ขึ้�อื่ม้ลทัางวิิชาการิในภาพริวิม	เพ่�อื่นำาไป็ใช�ป็ริะโยชน์ใน

การิวิิจัิยเท่ัานั�น	และไม่มีผ่ลใด	ๆ	ทัั�งสิ�นต่อื่กลุ่มตัวิอื่ย่าง	

หากมีขึ้�อื่สงสัยสามาริถุสอื่บุถุามคณะผ้่�วิิจัิยได�ตลอื่ดเวิลา	

ในกริณีทีั�พบุว่ิาผ้่�เขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิยมีปั็ญหาพฤติกริริมการิ	

รัิงแกผ่้�อ่ื่�นหร่ิอื่การิตกเป็็นเหย่�อื่การิริงัแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

และต�อื่งการิควิามช่วิยเหล่อื่	 ผ้่�วิิจิัยได�ให�การิช่วิยเหล่อื่	

โดยการิให�คำาป็ร้ิกษาเบุ่�อื่งต�น	และเม่�อื่พบุว่ิามคีวิามเสี�ยง	

ต่อื่การิเกิดปั็ญหาอ่ื่�น	ๆ 	ตามมา	ผ้่�วิิจัิยได�พิจิาริณาส่งต่อื่ไป็	

ยังหน่วิยงานหร่ิอื่เจิ�าหน�าทีั�ทีั�เกี�ยวิขึ้�อื่งเพ่�อื่ให�การิ	

ช่วิยเหล่อื่ต่อื่ไป็	 ทัั�งนี�ข้ึ้�นอื่ย้่กับุควิามสมัคริใจิขึ้อื่งกลุ่ม	

ตัวิอื่ย่างแต่ละริาย	และผ้่�วิิจัิยมอื่บุขึ้อื่งทีั�ริะล้กให�กับุกลุ่ม

ตัวิอื่ย่างเพ่�อื่เป็็นการิตอื่บุแทันการิเขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิย

ก�รวิเคัร�ะห์ข้อมูล

1.	 วิิเคริาะห์ขึ้�อื่ม้ลส่วินบุุคคล	 ขึ้�อื่ม้ลพฤติกริริม

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลก	

ไซเบุอื่ร์ิโดยริวิม	โดยใช�สถิุติเชิงพริริณนา

2.	 เป็รีิยบุเทีัยบุพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและ	

การิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งนิสิต	

พยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	โดยทัำาการิทัดสอื่บุการิกริะจิาย	

ขึ้อื่งขึ้�อื่ม้ลด�วิยสถิุติทัดสอื่บุโคลโมโกริอื่ฟสมินอื่ฟ		

(Kolmogorov-Sminov	 test)	 พบุวิ่ามีการิแจิกแจิง	

เป็็นโค�งป็กติ	 จ้ิงใช�สถิุติเอื่ฟ	 (F-test)	 ในการิทัดสอื่บุ	

และวิิเคริาะห์ควิามแป็ริป็ริวินทัางเดียวิ	 (one-way		

analysis	of	variance)	กำาหนดนัยสำาคัญทัางสถิุติทีั�ริะดับุ	

0.05	 และใช�การิเป็รีิยบุเทีัยบุพหุค้ณ	 (multiple		

comparison	test)	เพ่�อื่ทัดสอื่บุควิามแตกต่างริะหว่ิางค่้	

ด�วิยวิิธีีขึ้อื่ง	Scheffe’	test

การิรัิบุร้ิ�ถุ้งพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 (Cyberbullying		

Experiences	 Survey	 [CES])	 พัฒนาโดย	 Doane,	

Kelley,	 Chiang,	 and	 Padilla	 (2013)	 ซ้�งผ้่�วิิจิัย	

แป็ลจิากต�นฉบัุบุโดยแป็ลแบุบุสอื่บุถุามเป็็นภาษาไทัย	

แล�วินำาไป็แป็ลแบุบุย�อื่นกลับุ	 (back	 translation	

technique)	 และ	 3)	 แบุบุสอื่บุถุามเจิตคติเชิงสังคม		

ป็ริะเมินโดยใช�แบุบุริายงานตนเอื่งเกี�ยวิกับุการิตอื่บุตาม

ควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคม	(Marlowe-Crowne	Social	

Desirability	 Scale	 [MCSDS])	 ขึ้อื่ง	 Panthulawan,	

Kunaviktikul,	Nantsupawat,	and	Srisuphan	(2016)

ก�รตรวจัสำอบคุัณภ�พเคัร่�องม่อ

ในการิตริวิจิสอื่บุคุณภาพเคร่ิ�อื่งม่อื่แบุบุสอื่บุถุาม	

ขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานและแบุบุริายงานตนเอื่งฯ	 ผ้่ �วิิจิัยนำา	

แบุบุสอื่บุถุามไป็หาควิามตริงเชิงเน่�อื่หาโดยผ้่�ทัริงคุณวุิฒิ		

จิำานวิน	 3	 ทั่าน	 และได�นำาแบุบุสอื่บุถุามไป็หาควิาม	

เช่�อื่มั�นโดยใช�ส้ตริสัมป็ริะสิทัธิี�แอื่ลฟาขึ้อื่งคริอื่นบุาค	

ได�ค่าควิามเช่�อื่มั�นเทั่ากับุ	 0.84	 และ	 0.82	 ตามลำาดับุ	

ส่วินแบุบุสอื่บุถุามเจิตคติเชิงสังคม	ผ้่�วิิจัิยนำาแบุบุสอื่บุถุาม	

มาใช�โดยไม่ได�มีการิดัดแป็ลงขึ้�อื่คำาถุามใดๆ	 จ้ิงไม่ได�ทัำา	

การิหาควิามตริงขึ้อื่งเคร่ิ�อื่งม่อื่ซำ�า	และได�นำาแบุบุสอื่บุถุาม	

ไป็หาควิามเช่�อื่มั�นโดยใช�ส้ตริค้เดอื่ริ์-ริิชาริ์ดสัน	 20	

ได�ค่าควิามเช่�อื่มั�นเท่ัากับุ	0.81

ก�รพิทักษ์์สิำทธิี�กลุ่มตัวอย่่�ง

งานวิิจัิยนี�ได�ริับุการิริับุริอื่งจิากคณะกริริมการิ	

พิจิาริณาจิริิยธีริริมการิวิิจัิยในมนษุย์ขึ้อื่งมหาวิิทัยาลยับุ้ริพา	

ก่อื่นดำาเนินการิเก็บุริวิบุริวิมขึ้�อื่ม้ล	 ซ้�งคณะผ้่�วิิจัิยจิะ	

ดำาเนินการิโดยคำาน้งถุ้งควิามยินยอื่มขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง

เป็็นหลัก	 โดยได�ทัำาการินัดหมายวัิน	 เวิลา	 และสถุานทีั�	

ในการิเขึ้�าพบุกับุกลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีคุณสมบัุติตามเกณฑ์	

ทีั�ได�กำาหนดไวิ�เพ่�อื่ชี�แจิงวัิตถุุป็ริะสงค์ขึ้อื่งการิวิิจัิย	ขัึ้�นตอื่น	

และวิิธีีการิเก็บุริวิบุริวิมขึ้�อื่ม้ล	 ริะยะเวิลาขึ้อื่งการิวิิจัิย		

และป็ริะโยชน์ทีั�คาดว่ิาจิะได�ริบัุจิากการิวิิจัิย	ริวิมถุ้งชี�แจิง	

การิพิทัักษ์สิทัธิีขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง	โดยให�กลุ่มตัวิอื่ย่างเป็็น	

ผ้่�ตัดสินใจิในการิเขึ้�าร่ิวิมการิวิิจัิยด�วิยตนเอื่ง	พริ�อื่มทัั�งชี�	

แจิงสิทัธิีขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างในการิตอื่บุรัิบุหร่ิอื่ป็ฏิิเสธี	
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พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

2.2	 กลุ ่มตัวิอื่ย่างไม่มีการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 26.00	 และมีการิ	

ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 74.00		

โดยกลุ่มทีั�มีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

พบุว่ิามีการิถุ้กทัำาให�ขึ้ายหน�ามากทีั�สุด	(ริ�อื่ยละ	66.00)		

ริอื่งลงมาค่อื่การิถุ้กป็ริะสงค์ริ�าย	 (ริ�อื่ยละ	 49.00)		

การิถุ้กหลอื่กลวิง	 (ริ�อื่ยละ	 35.00)	 และการิถุ้กติดต่อื่	

โดยไม่พ้งป็ริะสงค์	(ริ�อื่ยละ	35.00)	ตามลำาดับุ

3.	 การิเป็รีิยบุเทีัยบุพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�น	

และการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิต	

พยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	พบุว่ิา

3.1	 กลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มากทีั�สุดค่อื่ชั�นป็ีทีั�	 2	 (ริ�อื่ยละ	

27.13)	 ริอื่งลงมาค่อื่ชั�นป็ีทีั�	 4	 ชั�นป็ีทีั�	 1และชั�นป็ีทีั�	 3		

(ริ�อื่ยละ	 26.32,	 24.29	 และ	 22.27	 ตามลำาดับุ)		

และพบุวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มากทีั�สุดค่อื่ชั�นป็ีทีั�	 4	 (ริ�อื่ยละ	 27.95)		

ริอื่งลงมาค่อื่ชั�นปี็ทีั�	1	ชั�นปี็ทีั�	2	และชั�นปี็ทีั�	3	(ริ�อื่ยละ	

25.25,	24.92	และ	21.89	ตามลำาดับุ)

3.2	กลุ่มตัวิอื่ย่างในชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	มีคะแนน	

เฉลี�ยขึ้อื่งพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ	์

โดยริวิมและริายด�านไม่แตกต่างกันอื่ย่างมีนัยสำาคัญ	

ทัางสถิุติทีั�ริะดับุ	.05	ดังตาริางทีั�	1

3.3	กลุ่มตัวิอื่ย่างในชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	มีคะแนน	

เฉลี�ยขึ้อื่งการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

โดยริวิมและริายด�านไม่แตกต่างกนัอื่ย่างมนัียสำาคัญทัาง

สถิุติทีั�ริะดับุ	.05	ดังตาริางทีั�	2

4.	 กลุ่มตัวิอื่ย่างมีการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนา	

ขึ้อื่งสังคมโดยริวิมอื่ย้่นริะดับุป็านกลาง	 (	 =	 4.51,		

S.D.	=	2.27)	ดังตาริางทีั�	3

ผลก�รวิจััย่

1.	 ขึ้�อื่ม้ลทัั�วิไป็ขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง	 พบุวิ่า	 มีอื่ายุ	

ริะหว่ิาง	18-22	ปี็	ส่วินใหญ่เป็็นเพศุหญิง	(ริ�อื่ยละ	91.70)	

รัิบุเขึ้�าศุ้กษาด�วิยริะบุบุแอื่ดมิชชั�นกลางทัั�วิป็ริะเทัศุ		

(ริ�อื่ยละ	 47.70)	 มีผ่ลการิเรีิยนสะสมทัุกภาคการิศุ้กษา	

จินถุ้งป็ัจิจุิบัุนในริะดับุ	 3.00-3.40	 (ริ�อื่ยละ	 40.30)		

ส่วินใหญ่พักอื่าศัุยในหอื่พักขึ้อื่งมหาวิิทัยาลัย	 (ริ�อื่ยละ	

56.00)	 มีริายได�ต่อื่เด่อื่นเพ่�อื่ใช�จิ่ายขึ้ณะศุ้กษาตำ�ากวิ่า	

5,000	บุาทั	(ริ�อื่ยละ	30.30)	โดยได�รัิบุจิากผ้่�เป็็นคริอื่ง	

(ริ�อื่ยละ	 93.70)	 และเพียงพอื่ต่อื่การิใช�จิ่าย	 (ริ�อื่ยละ	

86.70)	 มีป็ริะสบุการิณ์การิใช�งานโลกไซเบุอื่ริ์โดยเฉลี�ย		

8.38	 ป็ี	 (S.D.=2.37)	 อืุ่ป็กริณ์ทีั�ใช�ในการิเขึ้�าถุ้งโลก	

ไซเบุอื่ริ ์มากทีั� สุด	 ค่อื่	 สมาริ ์ทัโฟนหร่ิอื่โทัริศัุพทั	์

และคอื่มพิวิเตอื่ริ์โน�ตบุุค	 (ริ�อื่ยละ	 35.64	 และ	 33.02	

ตามลำาดับุ)	 ส่วินใหญ่จิะใช�งานทีั�บุ�านพักหร่ิอื่หอื่พัก	

(ริ�อื่ยละ	 21.00)	 และใช�โลกไซเบุอื่ริ์เป็็นช่อื่งทัางใน

การิส่�อื่สาริกับุผ้่�อ่ื่�นผ่่านทัาง	 Line	 และ	 Facebook	

มากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 21.47	 และ	 21.03	 ตามลำาดับุ)		

โดยมีวัิตถุุป็ริะสงค์ขึ้อื่งการิใช�งานเพ่�อื่ทัำาการิบุ�านหร่ิอื่	

ริายงานมากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 12.70)	 ริอื่งลงมาค่อื่เพ่�อื่	

สนทันาผ่่านโป็ริแกริมแชทั	(ริ�อื่ยละ	12.30)	มีริะยะเวิลา	

การิใช �งานโลกไซเบุอื่ริ ์เฉลี�ย	 6.40	 ชั�วิโมงต่อื่วัิน	

(S.D.=3.12)	โดยส่วินใหญ่จิะใช�งานในช่วิงเวิลา	20.01-

24.00	น.	และ	16.01-20.00	(ริ�อื่ยละ	44.44	และ	32.47	

ตามลำาดับุ)

2.	พฤติกริริมการิริงัแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	พบุว่ิา

2.1	 กลุ่มตัวิอื่ย่างไม่มีพฤติกริริมการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 38.00	 และมีพฤติกริริม	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 62.00	 โดย	

กลุ่มทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์พบุวิ่า	

มีพฤติกริริมการิป็ริะสงค์ริ�ายมากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 56.00)		

ริอื่งลงมาค่อื่การิทัำาให�ขึ้ายหน�า	(ริ�อื่ยละ	42.00)	การิติดต่อื่	

ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์	 (ริ�อื่ยละ	 27.00)	 และการิหลอื่กลวิง	

(ริ�อื่ยละ	9.00)	ตามลำาดับุ

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

ต�ร�งท่� 1 เป็รีิยบุเทีัยบุค่าเฉลี�ย	 และส่วินเบีุ�ยงเบุนมาตริฐานขึ้อื่งคะแนนพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ	์

ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

พฤติกรรมก�รรังแกผู้อ่�น

ผ่�นโลกไซเบอร์

ชั้�นปี็ท่� 1 ชั้�นปี็ท่� 2 ชั้�นปี็ท่� 3 ชั้�นปี็ท่� 4
F p

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

1.	การิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์

2.	การิป็ริะสงค์ริ�าย

3.	การิหลอื่กลวิง

4.	การิทัำาให�ขึ้ายหน�า
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4.53
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0.14

0.96

1.41

3.83

0.48

1.49

0.69

3.01

0.34

0.82

1.84

4.33

1.58

1.60

0.69

2.27

0.16

1.20

1.47

3.33

0.79

1.55

.066

.627

1.058

.880

.978

.598

.367

.452

โดย่รวม 4.92 6.99 4.59 6.02 4.86 7.19 4.32 5.41 .138 .937

*	p	<	.05

ต�ร�งท่� 2 เป็รีิยบุเทีัยบุเป็รีิยบุเทีัยบุค่าเฉลี�ย	และส่วินเบีุ�ยงเบุนมาตริฐานขึ้อื่งคะแนนการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�น	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

ก�รตกเป็็นเหย่่�อก�รรังแก

ผ่�นโลกไซเบอร์

ชั้�นปี็ท่� 1 ชั้�นปี็ท่� 2 ชั้�นปี็ท่� 3 ชั้�นปี็ท่� 4
F p

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

1.	การิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์

2.	การิป็ริะสงค์ริ�าย

3.	การิหลอื่กลวิง

4.	การิทัำาให�ขึ้ายหน�า

0.68

1.87

0.59

3.24

1.13

2.71

1.21

4.14

0.62

2.04

0.72

3.30

0.97

3.04

0.93

4.15

0.34

1.50

0.36

2.11

0.71

2.47

0.93

2.85

0.57

1.91

0.69

3.48

0.86

2.53

1.07

3.13

1.930

.546

1.819

2.215

.125

.651

.144

.086

โดย่รวม 6.37 7.89 6.68 7.97 4.31 5.85 6.65 5.85 1.981 .117

*	p	<	.05

ต�ร�งท่� 3 ค่าเฉลี�ยและส่วินเบีุ�ยงเบุนมาตริฐานขึ้อื่งคะแนนการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล		

ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

ก�รตอบต�มคัว�มป็ร�รถุน�ของสัำงคัม  S.D.

ชั�นปี็ทีั�	1

ชั�นปี็ทีั�	2

ชั�นปี็ทีั�	3

ชั�นปี็ทีั�	4

3.20

3.87

5.04

4.53

1.68

2.14

2.68

2.67

โดย่รวม 4.51 2.27
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2.2	 กลุ ่มตัวิอื่ย่างไม่มีการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 26.00	 และมีการิ	

ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 74.00		

โดยกลุ่มทีั�มีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

พบุว่ิามีการิถุ้กทัำาให�ขึ้ายหน�ามากทีั�สุด	(ริ�อื่ยละ	66.00)		

ริอื่งลงมาค่อื่การิถุ้กป็ริะสงค์ริ�าย	 (ริ�อื่ยละ	 49.00)		

การิถุ้กหลอื่กลวิง	 (ริ�อื่ยละ	 35.00)	 และการิถุ้กติดต่อื่	

โดยไม่พ้งป็ริะสงค์	(ริ�อื่ยละ	35.00)	ตามลำาดับุ

3.	 การิเป็รีิยบุเทีัยบุพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�น	

และการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิต	

พยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	พบุว่ิา

3.1	 กลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มากทีั�สุดค่อื่ชั�นป็ีทีั�	 2	 (ริ�อื่ยละ	

27.13)	 ริอื่งลงมาค่อื่ชั�นป็ีทีั�	 4	 ชั�นป็ีทีั�	 1และชั�นป็ีทีั�	 3		

(ริ�อื่ยละ	 26.32,	 24.29	 และ	 22.27	 ตามลำาดับุ)		

และพบุวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มากทีั�สุดค่อื่ชั�นป็ีทีั�	 4	 (ริ�อื่ยละ	 27.95)		

ริอื่งลงมาค่อื่ชั�นปี็ทีั�	1	ชั�นปี็ทีั�	2	และชั�นปี็ทีั�	3	(ริ�อื่ยละ	

25.25,	24.92	และ	21.89	ตามลำาดับุ)

3.2	กลุ่มตัวิอื่ย่างในชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	มีคะแนน	

เฉลี�ยขึ้อื่งพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ	์

โดยริวิมและริายด�านไม่แตกต่างกันอื่ย่างมีนัยสำาคัญ	

ทัางสถิุติทีั�ริะดับุ	.05	ดังตาริางทีั�	1

3.3	กลุ่มตัวิอื่ย่างในชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4	มีคะแนน	

เฉลี�ยขึ้อื่งการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

โดยริวิมและริายด�านไม่แตกต่างกนัอื่ย่างมนัียสำาคัญทัาง

สถิุติทีั�ริะดับุ	.05	ดังตาริางทีั�	2

4.	 กลุ่มตัวิอื่ย่างมีการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนา	

ขึ้อื่งสังคมโดยริวิมอื่ย้่นริะดับุป็านกลาง	 (	 =	 4.51,		

S.D.	=	2.27)	ดังตาริางทีั�	3

ผลก�รวิจััย่

1.	 ขึ้�อื่ม้ลทัั�วิไป็ขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่าง	 พบุวิ่า	 มีอื่ายุ	

ริะหว่ิาง	18-22	ปี็	ส่วินใหญ่เป็็นเพศุหญิง	(ริ�อื่ยละ	91.70)	

รัิบุเขึ้�าศุ้กษาด�วิยริะบุบุแอื่ดมิชชั�นกลางทัั�วิป็ริะเทัศุ		

(ริ�อื่ยละ	 47.70)	 มีผ่ลการิเรีิยนสะสมทัุกภาคการิศุ้กษา	

จินถุ้งป็ัจิจุิบัุนในริะดับุ	 3.00-3.40	 (ริ�อื่ยละ	 40.30)		

ส่วินใหญ่พักอื่าศัุยในหอื่พักขึ้อื่งมหาวิิทัยาลัย	 (ริ�อื่ยละ	

56.00)	 มีริายได�ต่อื่เด่อื่นเพ่�อื่ใช�จิ่ายขึ้ณะศุ้กษาตำ�ากวิ่า	

5,000	บุาทั	(ริ�อื่ยละ	30.30)	โดยได�รัิบุจิากผ้่�เป็็นคริอื่ง	

(ริ�อื่ยละ	 93.70)	 และเพียงพอื่ต่อื่การิใช�จิ่าย	 (ริ�อื่ยละ	

86.70)	 มีป็ริะสบุการิณ์การิใช�งานโลกไซเบุอื่ริ์โดยเฉลี�ย		

8.38	 ป็ี	 (S.D.=2.37)	 อืุ่ป็กริณ์ทีั�ใช�ในการิเขึ้�าถุ้งโลก	

ไซเบุอื่ริ ์มากทีั� สุด	 ค่อื่	 สมาริ ์ทัโฟนหร่ิอื่โทัริศัุพทั	์

และคอื่มพิวิเตอื่ริ์โน�ตบุุค	 (ริ�อื่ยละ	 35.64	 และ	 33.02	

ตามลำาดับุ)	 ส่วินใหญ่จิะใช�งานทีั�บุ�านพักหร่ิอื่หอื่พัก	

(ริ�อื่ยละ	 21.00)	 และใช�โลกไซเบุอื่ริ์เป็็นช่อื่งทัางใน

การิส่�อื่สาริกับุผ้่�อ่ื่�นผ่่านทัาง	 Line	 และ	 Facebook	

มากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 21.47	 และ	 21.03	 ตามลำาดับุ)		

โดยมีวัิตถุุป็ริะสงค์ขึ้อื่งการิใช�งานเพ่�อื่ทัำาการิบุ�านหร่ิอื่	

ริายงานมากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 12.70)	 ริอื่งลงมาค่อื่เพ่�อื่	

สนทันาผ่่านโป็ริแกริมแชทั	(ริ�อื่ยละ	12.30)	มีริะยะเวิลา	

การิใช �งานโลกไซเบุอื่ริ ์เฉลี�ย	 6.40	 ชั�วิโมงต่อื่วัิน	

(S.D.=3.12)	โดยส่วินใหญ่จิะใช�งานในช่วิงเวิลา	20.01-

24.00	น.	และ	16.01-20.00	(ริ�อื่ยละ	44.44	และ	32.47	

ตามลำาดับุ)

2.	พฤติกริริมการิริงัแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	พบุว่ิา

2.1	 กลุ่มตัวิอื่ย่างไม่มีพฤติกริริมการิริังแก	

ผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 38.00	 และมีพฤติกริริม	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 ริ�อื่ยละ	 62.00	 โดย	

กลุ่มทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์พบุวิ่า	

มีพฤติกริริมการิป็ริะสงค์ริ�ายมากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 56.00)		

ริอื่งลงมาค่อื่การิทัำาให�ขึ้ายหน�า	(ริ�อื่ยละ	42.00)	การิติดต่อื่	

ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์	 (ริ�อื่ยละ	 27.00)	 และการิหลอื่กลวิง	

(ริ�อื่ยละ	9.00)	ตามลำาดับุ

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

ต�ร�งท่� 1 เป็รีิยบุเทีัยบุค่าเฉลี�ย	 และส่วินเบีุ�ยงเบุนมาตริฐานขึ้อื่งคะแนนพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ	์

ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

พฤติกรรมก�รรังแกผู้อ่�น

ผ่�นโลกไซเบอร์

ชั้�นปี็ท่� 1 ชั้�นปี็ท่� 2 ชั้�นปี็ท่� 3 ชั้�นปี็ท่� 4
F p

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

1.	การิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์

2.	การิป็ริะสงค์ริ�าย

3.	การิหลอื่กลวิง

4.	การิทัำาให�ขึ้ายหน�า

0.60

3.08

0.08

1.16

1.53

4.53

0.32

1.81

0.70

2.79

0.14

0.96

1.41

3.83

0.48

1.49

0.69

3.01

0.34

0.82

1.84

4.33

1.58

1.60

0.69

2.27

0.16

1.20

1.47

3.33

0.79

1.55

.066

.627

1.058

.880

.978

.598

.367

.452

โดย่รวม 4.92 6.99 4.59 6.02 4.86 7.19 4.32 5.41 .138 .937

*	p	<	.05

ต�ร�งท่� 2 เป็รีิยบุเทีัยบุเป็รีิยบุเทีัยบุค่าเฉลี�ย	และส่วินเบีุ�ยงเบุนมาตริฐานขึ้อื่งคะแนนการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�น	

ผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล	ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

ก�รตกเป็็นเหย่่�อก�รรังแก

ผ่�นโลกไซเบอร์

ชั้�นปี็ท่� 1 ชั้�นปี็ท่� 2 ชั้�นปี็ท่� 3 ชั้�นปี็ท่� 4
F p

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.

1.	การิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์

2.	การิป็ริะสงค์ริ�าย

3.	การิหลอื่กลวิง

4.	การิทัำาให�ขึ้ายหน�า

0.68

1.87

0.59

3.24

1.13

2.71

1.21

4.14

0.62

2.04

0.72

3.30

0.97

3.04

0.93

4.15

0.34

1.50

0.36

2.11

0.71

2.47

0.93

2.85

0.57

1.91

0.69

3.48

0.86

2.53

1.07

3.13

1.930

.546

1.819

2.215

.125

.651

.144

.086

โดย่รวม 6.37 7.89 6.68 7.97 4.31 5.85 6.65 5.85 1.981 .117

*	p	<	.05

ต�ร�งท่� 3 ค่าเฉลี�ยและส่วินเบีุ�ยงเบุนมาตริฐานขึ้อื่งคะแนนการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล		

ชั�นปี็ทีั�	1	ถุ้ง	4

ก�รตอบต�มคัว�มป็ร�รถุน�ของสัำงคัม  S.D.

ชั�นปี็ทีั�	1

ชั�นปี็ทีั�	2

ชั�นปี็ทีั�	3

ชั�นปี็ทีั�	4

3.20

3.87

5.04

4.53

1.68

2.14

2.68

2.67

โดย่รวม 4.51 2.27
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พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

ก�รอภิป็ร�ย่ผล

จิากการิศุ้กษาในครัิ�งนี�	 พบุวิ่า	 กลุ่มตัวิอื่ย่าง

มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ถุ้งริ�อื่ยละ	

62.00	และมีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

ริ�อื่ยละ	74.00	ซ้�งสอื่ดคล�อื่งกับุการิศุ้กษาขึ้อื่ง	National	

Institute	 for	 Child	 and	 Family	 Development	

(2010)	ทีั�พบุว่ิามีนักเรีิยนนักศุ้กษาในสถุาบัุนทัั�วิป็ริะเทัศุ	

ริ�อื่ยละ	 33.60	 เคยเป็็นผ่้�รัิงแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

และริ�อื่ยละ	 43.10	 เคยถุ้กผ้่�อ่ื่�นรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

และจิากการิศุ้กษาในนักเรีิยนริะดับุชั�นมัธียมศุ้กษาปี็ทีั�	2		

ในเขึ้ตกรุิงเทัพมหานคริได�พบุวิ่ามีผ้่ �รัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิถุ้งริ�อื่ยละ	53.00	 (Pavakul	&	Sukanich,	

2011)	นอื่กจิากนี�	การิศุ้กษาขึ้อื่ง	Musikapan,	Pokpong,		

Songsiri,	 and	 Surat	 (2009)	 ยังพบุวิ่าวิัยรุิ่นในเขึ้ต	

กรุิงเทัพมหานคริเคยถุ้กรัิงแกในพ่�นทีั�ไซเบุอื่ริ์ถุ้งริ�อื่ยละ		

43.90	 การิศุ้กษาในต่างป็ริะเทัศุขึ้อื่ง	MacDonald	 &	

Roberts-Pittman	 (2010)	 ในมหาวิิทัยาลัยมิดเวิสต์	

ป็ริะเทัศุสหรัิฐอื่เมริิกายังพบุว่ิา	มีนักศุ้กษาจิำานวินริ�อื่ยละ	

8.60	 เป็็นผ้่�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์		

และริ�อื่ยละ	 21.90	 มีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิ	การิพบุว่ิากลุ่มตัวิอื่ย่างมีพฤติกริริมการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิริงัแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิเป็็น	

จิำานวินมากนั�น	Archaphet	(2017)	พบุว่ิาเกิดจิากลักษณะ	

ขึ้อื่งการิส่�อื่สาริในโลกไซเบุอื่ริ์ทีั�ทัำาให�ทุักคนมีสถุานะ	

เทั่าเทีัยมกัน	 ริวิมทัั�งการิไม่มีขึ้�อื่จิำากัดด�านเวิลาและ	

สถุานทีั�ก็อื่าจิทัำาให�เกิดการิแสดงอื่าริมณ์ทีั�รุินแริงและ	

ใช�วิิธีีการิรัิงแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 และในกริณีทีั�ผ้่�ถุ้ก	

รัิงแกเกิดควิามโกริธีแค�นก็อื่าจินำาวิิธีีการิเดียวิกันมาใช�		

เกิดการิริังแกกลับุทัำาให�เกิดวิงจิริขึ้อื่งพฤติกริริมการิ	

รัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกได�	สอื่ดล�อื่งกับุ	

ผ่ลการิศุ้กษาในครัิ�งนี�ทีั�พบุวิ่ามีกลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�เป็็นทัั�ง	

ผ้่�รัิงแกและผ่้�ตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกถุ้งริ�อื่ยละ	 32.25		

ซ้�งพฤติกริริมดังกล่าวิอื่าจิเกิดเน่�อื่งจิากการิถุ้กรัิงแกก่อื่น	

จ้ิงทัำาให�ผ้่ �ทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกหาวิิธีีการิจัิดการิ	

ด �วิยวิิธีีการิต่างๆ	 ริวิมถุ้งการิใช � วิิธีีการิรัิงแกกลับุ		

จิากสถุานการิณ์ดังกล่าวิสะทั�อื่นให�เห็นวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่าง	

มีการิ เขึ้ � า ถุ้ ง โลกไซเบุอื่ริ ์อื่ย ่ า งกวิ � า งขึ้วิางและ	

มีป็ริะสบุการิณ์เกี�ยวิกับุพฤติกริริมรัิงแกกัน	 ทัั�งทีั�เป็็น	

ผ้่�รัิงแกและตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกซ้�งมีแนวิโน�มทีั�จิะ	

เกิดป็ัญหาหร่ิอื่ผ่ลกริะทับุอ่ื่�นๆ	 ทีั�หลากหลายตามมา	

โดยทีั�ควิามรุินแริงอื่าจิมีมากน �อื่ยแตกต ่างกันไป็	

แต่ไม่วิ ่าจิะเป็็นกลุ่มผ้่ �ทีั�มีพฤติกริริมการิริังแกผ่้ �อ่ื่�น	

กลุ่มผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	 หร่ิอื่กลุ่มทีั�เป็็นทัั�งผ้่�รัิงแก

ผ้่�อ่ื่�นและผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกก็ล�วินได�รัิบุผ่ลกริะทับุ

จิากพฤติกริริมดังกล่าวิด�วิยกันทัั�งสิ�น

หากพิจิาริณาริายละเอีื่ยดเป็็นริายด�านจิะพบุวิ่า	

กลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

มีพฤติกริริมการิป็ริะสงค์ริ�ายมากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 56.00)		

ริอื่งลงมาค่อื่พฤติกริริมการิทัำาให�ขึ้ายหน�า	(ริ�อื่ยละ	42.00)		

ซ้�งพฤติกริริมการิป็ริะสงค์ริ�ายป็ริะกอื่บุด�วิย	การิพยายาม	

ถุามขึ้�อื่ม้ลจิากบุุคคลทีั�สนทันาด�วิยทัั�งทีั� บุุคคลนั�น

ไม่ต �อื่งการิตอื่บุ	 การิส่งขึ้ �อื่ควิามหยาบุคายไป็ให�	

การิกวินโมโห	การิเรีิยกช่�อื่ผ้่�อ่ื่�นอื่ย่างไม่สุภาพ	การิโกหก	

เกี�ยวิกับุตวัิตนขึ้อื่งตนเอื่งกับุบุุคคลอ่ื่�น	และการิโพสต์ภาพ	

ทีั�น่าอื่ายขึ้อื่งบุุคคลอ่ื่�นไป็ให�ผ้่�อ่ื่�นด้ทัางอิื่เล็กทัริอื่นิกส	์	

ส่วินพฤติกริริมการิทัำาให�ขึ้ายหน�าป็ริะกอื่บุด�วิย	 การิใช�	

คำาหยาบุคายต่อื่ผ้่�อ่ื่�น	 การิโพสต์ร้ิป็ขึ้อื่งผ่้�อ่ื่�นโดยทีั�ผ้่�นั�น

ไม่ต�อื่งการิให�บุุคคลอ่ื่�นเห็น	 และการิสวิมริอื่ยเป็็นผ้่�อ่ื่�น

ในขึ้ณะทัำาการิสนทันา	 พฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิทีั�พบุนี�สอื่ดคล�อื่งกับุหลายการิศุ้กษาทีั�ผ่่านมา		

โดยจิากการิศุ้กษาขึ้อื่ง	 Musikapan	 et	 al.	 (2009)		

ทีั�ทัำาการิศุ้กษาในวัิยรุิ่นหญิงไทัยพบุวิ่าร้ิป็แบุบุขึ้อื่งการิ

รัิงแกมีทัั�งในลักษณะการิโจิมตีข่ึ้มข่้ึ้	การิคุกคามทัางเพศุ	

และการิบุันท้ักและเผ่ยแพริ่ขึ้�อื่ม้ลในลักษณะให�ริ�าย		

และสอื่ดคล�อื่งกับุผ่ลการิศุ้กษาในต่างป็ริะเทัศุเกี�ยวิกับุ	

ร้ิป็แบุบุขึ้อื่งการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ทีั�พบุวิ่า	

ส่วินใหญ่จิะเป็็นการิด่าทัอื่โดยใช�ภาษาทีั�รุินแริงหร่ิอื่	

หยาบุคาย	 การิป็ล่อื่ยขึ้่าวิล่อื่ให�ผ้่ �อ่ื่�นเสียหาย	 และ	

การิสวิมริอื่ยเป็็นผ่้�อ่ื่�น	 (Cyberbullying	 Research		

Center,	 2015)	 ทัั�งนี�	 อื่ธิีบุายได�วิ่าพฤติกริริมดังกล่าวิ	

อื่าจิเน่�อื่งมาจิากควิามสามาริถุในการิเขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยี	

การิส่�อื่สาริผ่่านอุื่ป็กริณ์อิื่เล็กทัริอื่นิกส์ต่างๆ	ในปั็จิจุิบัุน	

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

ทีั�สามาริถุเขึ้�าถุ้งได�ง่ายข้ึ้�น	 ซ้�งจิากการิศุ้กษานี�พบุวิ่า	

กลุ่มตัวิอื่ย่างมีการิใช�งานโลกไซเบุอื่ริ์ผ่่านทัางโทัริศุัพทั์	

ม่อื่ถุ่อื่หร่ิอื่สมาริ์ทัโฟนถุ้งริ�อื่ยละ	 99.70	 โดยช่อื่งทัาง	

ทีั�ใช�ในการิติดต่อื่ส่�อื่สาริกับุผ้่�อ่ื่�นส่วินใหญ่ค่อื่	 โป็ริแกริม	

สนทันา	Line	และ	Facebook	 คิดเป็็นริ�อื่ยละ	98.70	

และ	96.70	ตามลำาดับุ	ซ้�งช่อื่งทัางดังกล่าวิอื่าจิทัำาให�เกิด	

การิสริ�างและแสดงอัื่ตลักษณ์แห่งตน	สริ�างสัมพันธีภาพ	

ริะหว่ิางกลุ่มเพ่�อื่น	พัฒนาควิามสัมพันธ์ีทัางเพศุ	ริวิมถุ้ง	

การิใช�อุื่ป็กริณ์การิส่�อื่สาริในการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

มากข้ึ้�น	ซ้�งเห็นได�จิากการิศุ้กษาทีั�ผ่่านมาขึ้อื่ง	Doungpet		

(2016)	ทีั�พบุว่ิานักศุ้กษาริะดับุอุื่ดมศุ้กษามีการิใช�โป็ริแกริม		

Facebook	 ในการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มากทีั�สุด		

ริอื่งลงมาค่อื่โป็ริแกริม	 Line	 และสอื่ดคล�อื่งกับุ	

ผ่ลการิศุ้กษาขึ้อื่ง	 Sittichai	 and	 Tudkuea	 (2017)	

ทีั�พบุวิ่าเยาวิชนมีการิใช�ส่�อื่สังคมอื่อื่นไลน์โดยเฉพาะ	

Facebook	และ	Line	ในการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นบุนโลกไซเบุอื่ร์ิ	

มากทีั�สุด

พฤติกริริมด�านการิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์และ	

พฤติกริริมด�านการิหลอื่กลวิงเป็็นพฤติกริริมทีั�พบุ	

ริอื่งลงมา	 โดยในผ้่�ทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลก	

ไซเบุอื่ร์ิพบุริ�อื่ยละ	27.00	และ	9.00	ตามลำาดับุ	ส่วินใน	

ผ้่�ทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิพบุพฤติกริริม	

ด�านการิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์และพฤติกริริมด�านการิ	

หลอื่กลวิงเทั่ากันในทัั�งสอื่งด�านโดยพบุริ�อื่ยละ	 35.00		

สำาหรัิบุพฤติกริริมการิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์ป็ริะกอื่บุด�วิย		

การิส่งขึ้�อื่ควิามยั�วิยอุื่าริมณ์ทัางเพศุโดยทีั�ผ้่�อ่ื่�นไม่ต�อื่งการิ		

การิส่งขึ้�อื่ควิามไป็บุอื่กว่ิาจิะตามหาให�ได�ว่ิาพักอื่าศัุยอื่ย้ที่ั�ใด		

การิส่งขึ้�อื่ควิามไป็ให�คนแป็ลกหน�าเพ่�อื่ขึ้อื่มีเพศุสัมพันธ์ี		

การิทัำาให�ผ้่�อ่ื่�นกลายเป็็นตัวิตลกในสายตาขึ้อื่งคนอ่ื่�น		

และการิโพสต์ภาพขึ้อื่งผ่้ �อ่ื่�นทีั�กำาลังทัำาผิ่ดกฎีหมาย		

ส ่วินพฤติกริริมการิหลอื่กลวิงนั�นป็ริะกอื่บุด �วิย		

การิพยายามติดต่อื่เพ่�อื่พบุตัวิจิริิงขึ้อื่งบุุคคลทีั�คุยด�วิย	

ทัางไซเบุอื่ริ์และการิส่งภาพเป็ล่อื่ยไป็ให�โดยทีั�ผ้่ �นั�น	

ไม่ต�อื่งการิ	 ริวิมทัั�งการิถุ้กดัดแป็ลงร้ิป็ให�ด้ไม่ดีหร่ิอื่	

การิเขีึ้ยนขึ้�อื่ควิามทีั�ไม่ดีเกี�ยวิกับุบุุคคลอ่ื่�นแล�วิโพสต์

ลงบุนโลกไซเบุอื่ริ์	 ซ้�งสอื่ดคล�อื่งกับุหลายการิศุ้กษา	

ทีั�ผ่่านมา	 โดย	 Finn	 (2004)	 ซ้�งทัำาการิศุ้กษาเกี�ยวิกับุ	

พฤติกริริมการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิในนิสิตนักศุ้กษา	

ริะดับุมหาวิิทัยาลัยในป็ริะเทัศุสหรัิฐอื่เมริิกาพบุวิ่า	

มีนักศุ้กษาป็ริะมาณริ�อื่ยละ	 10-15	 ทีั�ได�รัิบุอีื่เมล์หร่ิอื่	

ขึ้�อื่ควิามด่วินทีั�ข่ึ้มข่้ึ้หร่ิอื่ล่วิงละเมิด	และมีกว่ิาริ�อื่ยละ	50	

ทีั�ได�รัิบุเน่�อื่หาลามกทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์	ส่วินในป็ริะเทัศุไทัย	

นั�นมีการิศุ้กษาทีั�สอื่ดคล�อื่งกับุการิศุ้กษาในครัิ�งนี�ขึ้อื่ง		

Surat	(2011)	ทีั�พบุว่ิาวิยัรุ่ินทีั�มีป็ริะสบุการิณ์ตริงเกี�ยวิกับุ	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิจิะมีร้ิป็แบุบุขึ้อื่งพฤติกริริม	

การิเป็ิดเผ่ยขึ้�อื่ม้ลทีั�เป็็นควิามลับุ	 การิใส่ริ�ายป็้ายสี	

การิเป็ิดเผ่ยขึ้�อื่ม้ลทีั�เป็็นเทั็จิ	 การิตัดต่อื่ภาพอื่นาจิาริ	

การิด่าทัอื่อื่อื่นไลน์	และการิสวิมริอื่ยเป็็นผ้่�อ่ื่�น	เป็็นต�น

เม่�อื่เป็รีิยบุเทีัยบุพฤติกริริมการิริังแกผ้่�อ่ื่�นและ	

การิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งกลุ่ม	

ตัวิอื่ย่างชั�นป็ีทีั�	 1-4	 ทัั�งโดยริวิมและริายด�านพบุวิ่า		

ไม่แตกต่างกันอื่ย่างมีนัยสำาคัญทัางสถุิติทีั�ริะดับุ	 .05		

ทัั�งนี�อื่าจิเน่�อื่งมาจิากนิสิตในแต่ละชั�นป็ีมีช ่วิงวัิยทีั�	

ใกล�เคียงกัน	 โดยกลุ่มตัวิอื่ย่างมีอื่ายุริะหวิ่าง	 18-22	 ป็	ี

และกำาลังศุ้กษาอื่ย้่ในริะดับุมหาวิิทัยาลัยจ้ิงอื่าจิทัำาให�	

มีปั็จิจัิยกริะตุ�นทีั�คล�ายกัน	ทัั�งนี�ในนิสิตชั�นปี็ทีั�	1	จิะเป็็น	

ช่วิงขึ้อื่งการิป็รัิบุตัวิจิากการิเป็ลี�ยนสถุานศุ้กษาจิาก	

โริงเรีิยนมัธียมศุ้กษาตอื่นป็ลายมาส้่รัิ�วิมหาวิิทัยาลัย	

ทัำาให�ต�อื่งมีการิสริ�างสัมพันธีภาพและทัำาควิามริ้ �จัิก	

กับุเพ่�อื่นใหม่	 สถุานทีั�ใหม่ทีั�อื่าจิยังไม่คุ�นเคยกันมากนัก	

จ้ิงอื่าจิพบุการิใช�วิิธีีการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ได�	

เม่�อื่ผ่่านมาส้่ชั�นป็ีทีั�	 2	 ชั�นป็ีทีั�	 3	 และชั�นป็ีทีั�	 4	 แล�วิก็	

อื่าจิมีควิามสนิทัสนมคุ�นเคยกันมากข้ึ้�น	เกิดการิริวิมกลุ่ม	

ริวิมถุ้งเกิดควิามร้ิ�ส้กอื่ยากมีพลังอื่ำานาจิเหน่อื่กลุ่มอ่ื่�น	

หร่ิอื่ผ้่�อ่ื่�นจ้ิงทัำาให�มีพฤติกริริมการิรัิงแกและการิตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกได�เพิ�มข้ึ้�น	 จิากสถุานการิณ์ดังกล่าวิอื่าจิ	

ส่งผ่ลให�ไม่พบุควิามแตกต่างขึ้อื่งการิมพีฤตกิริริมการิริงัแก	

ผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่ง	

นิสิตทัั�ง	4	ชั�นปี็	สอื่ดคล�อื่งกบัุผ่ลการิศุ้กษาขึ้อื่ง	Sukum		

(1999)	 ทีั�กล่าวิไวิ�วิ่าในช่วิงวิัยทีั�ใกล�เคียงกันบุุคคล	

จิะมีการิเป็ลี�ยนแป็ลงทัั�งทัางร่ิางกาย	จิิตใจิ	อื่าริมณ์	และ	

สังคม	 จ้ิงมีผ่ลต่อื่การิพัฒนาบุุคลิกภาพขึ้อื่งแต่ละคน	

พยาบาลสาร ปีีทีี่� 48 ฉบับทีี่� 1 มกราคม-มีนาคม 2564194



พฤติิกรรมการรังแกผู้้�อ่ื่�นและการติกเป็็นเหย่ื่�อื่การรังแกผู้�านโลกไซเบอื่ร์ขอื่งนิสิิติพยื่าบาล

ก�รอภิป็ร�ย่ผล

จิากการิศุ้กษาในครัิ�งนี�	 พบุวิ่า	 กลุ่มตัวิอื่ย่าง

มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ถุ้งริ�อื่ยละ	

62.00	และมีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

ริ�อื่ยละ	74.00	ซ้�งสอื่ดคล�อื่งกับุการิศุ้กษาขึ้อื่ง	National	

Institute	 for	 Child	 and	 Family	 Development	

(2010)	ทีั�พบุว่ิามีนักเรีิยนนักศุ้กษาในสถุาบัุนทัั�วิป็ริะเทัศุ	

ริ�อื่ยละ	 33.60	 เคยเป็็นผ่้�รัิงแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

และริ�อื่ยละ	 43.10	 เคยถุ้กผ้่�อ่ื่�นรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	

และจิากการิศุ้กษาในนักเรีิยนริะดับุชั�นมัธียมศุ้กษาปี็ทีั�	2		

ในเขึ้ตกรุิงเทัพมหานคริได�พบุวิ่ามีผ้่ �รัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิถุ้งริ�อื่ยละ	53.00	 (Pavakul	&	Sukanich,	

2011)	นอื่กจิากนี�	การิศุ้กษาขึ้อื่ง	Musikapan,	Pokpong,		

Songsiri,	 and	 Surat	 (2009)	 ยังพบุวิ่าวิัยรุิ่นในเขึ้ต	

กรุิงเทัพมหานคริเคยถุ้กรัิงแกในพ่�นทีั�ไซเบุอื่ริ์ถุ้งริ�อื่ยละ		

43.90	 การิศุ้กษาในต่างป็ริะเทัศุขึ้อื่ง	MacDonald	 &	

Roberts-Pittman	 (2010)	 ในมหาวิิทัยาลัยมิดเวิสต์	

ป็ริะเทัศุสหรัิฐอื่เมริิกายังพบุว่ิา	มีนักศุ้กษาจิำานวินริ�อื่ยละ	

8.60	 เป็็นผ้่�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์		

และริ�อื่ยละ	 21.90	 มีการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิ	การิพบุว่ิากลุ่มตัวิอื่ย่างมีพฤติกริริมการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิริงัแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิเป็็น	

จิำานวินมากนั�น	Archaphet	(2017)	พบุว่ิาเกิดจิากลักษณะ	

ขึ้อื่งการิส่�อื่สาริในโลกไซเบุอื่ริ์ทีั�ทัำาให�ทุักคนมีสถุานะ	

เทั่าเทีัยมกัน	 ริวิมทัั�งการิไม่มีขึ้�อื่จิำากัดด�านเวิลาและ	

สถุานทีั�ก็อื่าจิทัำาให�เกิดการิแสดงอื่าริมณ์ทีั�รุินแริงและ	

ใช�วิิธีีการิรัิงแกผ่้�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์	 และในกริณีทีั�ผ้่�ถุ้ก	

รัิงแกเกิดควิามโกริธีแค�นก็อื่าจินำาวิิธีีการิเดียวิกันมาใช�		

เกิดการิริังแกกลับุทัำาให�เกิดวิงจิริขึ้อื่งพฤติกริริมการิ	

รัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกได�	สอื่ดล�อื่งกับุ	

ผ่ลการิศุ้กษาในครัิ�งนี�ทีั�พบุวิ่ามีกลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�เป็็นทัั�ง	

ผ้่�รัิงแกและผ่้�ตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกถุ้งริ�อื่ยละ	 32.25		

ซ้�งพฤติกริริมดังกล่าวิอื่าจิเกิดเน่�อื่งจิากการิถุ้กรัิงแกก่อื่น	

จ้ิงทัำาให�ผ้่ �ทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกหาวิิธีีการิจัิดการิ	

ด �วิยวิิธีีการิต่างๆ	 ริวิมถุ้งการิใช � วิิธีีการิรัิงแกกลับุ		

จิากสถุานการิณ์ดังกล่าวิสะทั�อื่นให�เห็นวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่าง	

มีการิ เขึ้ � า ถุ้ ง โลกไซเบุอื่ริ ์อื่ย ่ า งกวิ � า งขึ้วิางและ	

มีป็ริะสบุการิณ์เกี�ยวิกับุพฤติกริริมรัิงแกกัน	 ทัั�งทีั�เป็็น	

ผ้่�รัิงแกและตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกซ้�งมีแนวิโน�มทีั�จิะ	

เกิดป็ัญหาหร่ิอื่ผ่ลกริะทับุอ่ื่�นๆ	 ทีั�หลากหลายตามมา	

โดยทีั�ควิามรุินแริงอื่าจิมีมากน �อื่ยแตกต ่างกันไป็	

แต่ไม่วิ ่าจิะเป็็นกลุ่มผ้่ �ทีั�มีพฤติกริริมการิริังแกผ่้ �อ่ื่�น	

กลุ่มผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแก	 หร่ิอื่กลุ่มทีั�เป็็นทัั�งผ้่�รัิงแก

ผ้่�อ่ื่�นและผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกก็ล�วินได�รัิบุผ่ลกริะทับุ

จิากพฤติกริริมดังกล่าวิด�วิยกันทัั�งสิ�น

หากพิจิาริณาริายละเอีื่ยดเป็็นริายด�านจิะพบุวิ่า	

กลุ่มตัวิอื่ย่างทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

มีพฤติกริริมการิป็ริะสงค์ริ�ายมากทีั�สุด	 (ริ�อื่ยละ	 56.00)		

ริอื่งลงมาค่อื่พฤติกริริมการิทัำาให�ขึ้ายหน�า	(ริ�อื่ยละ	42.00)		

ซ้�งพฤติกริริมการิป็ริะสงค์ริ�ายป็ริะกอื่บุด�วิย	การิพยายาม	

ถุามขึ้�อื่ม้ลจิากบุุคคลทีั�สนทันาด�วิยทัั�งทีั� บุุคคลนั�น

ไม่ต �อื่งการิตอื่บุ	 การิส่งขึ้ �อื่ควิามหยาบุคายไป็ให�	

การิกวินโมโห	การิเรีิยกช่�อื่ผ้่�อ่ื่�นอื่ย่างไม่สุภาพ	การิโกหก	

เกี�ยวิกับุตัวิตนขึ้อื่งตนเอื่งกับุบุุคคลอ่ื่�น	และการิโพสต์ภาพ	

ทีั�น่าอื่ายขึ้อื่งบุุคคลอ่ื่�นไป็ให�ผ้่�อ่ื่�นด้ทัางอิื่เล็กทัริอื่นิกส	์	

ส่วินพฤติกริริมการิทัำาให�ขึ้ายหน�าป็ริะกอื่บุด�วิย	 การิใช�	

คำาหยาบุคายต่อื่ผ้่�อ่ื่�น	 การิโพสต์ร้ิป็ขึ้อื่งผ่้�อ่ื่�นโดยทีั�ผ้่�นั�น

ไม่ต�อื่งการิให�บุุคคลอ่ื่�นเห็น	 และการิสวิมริอื่ยเป็็นผ้่�อ่ื่�น

ในขึ้ณะทัำาการิสนทันา	 พฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิทีั�พบุนี�สอื่ดคล�อื่งกับุหลายการิศุ้กษาทีั�ผ่่านมา		

โดยจิากการิศุ้กษาขึ้อื่ง	 Musikapan	 et	 al.	 (2009)		

ทีั�ทัำาการิศุ้กษาในวัิยรุิ่นหญิงไทัยพบุวิ่าร้ิป็แบุบุขึ้อื่งการิ

รัิงแกมีทัั�งในลักษณะการิโจิมตีข่ึ้มข่้ึ้	การิคุกคามทัางเพศุ	

และการิบุันท้ักและเผ่ยแพริ่ขึ้�อื่ม้ลในลักษณะให�ริ�าย		

และสอื่ดคล�อื่งกับุผ่ลการิศุ้กษาในต่างป็ริะเทัศุเกี�ยวิกับุ	

ร้ิป็แบุบุขึ้อื่งการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ทีั�พบุวิ่า	

ส่วินใหญ่จิะเป็็นการิด่าทัอื่โดยใช�ภาษาทีั�รุินแริงหร่ิอื่	

หยาบุคาย	 การิป็ล่อื่ยขึ้่าวิล่อื่ให�ผ้่ �อ่ื่�นเสียหาย	 และ	

การิสวิมริอื่ยเป็็นผ่้�อ่ื่�น	 (Cyberbullying	 Research		

Center,	 2015)	 ทัั�งนี�	 อื่ธิีบุายได�วิ่าพฤติกริริมดังกล่าวิ	

อื่าจิเน่�อื่งมาจิากควิามสามาริถุในการิเขึ้�าถุ้งเทัคโนโลยี	

การิส่�อื่สาริผ่่านอุื่ป็กริณ์อิื่เล็กทัริอื่นิกส์ต่างๆ	ในปั็จิจุิบัุน	

Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students

ทีั�สามาริถุเขึ้�าถุ้งได�ง่ายข้ึ้�น	 ซ้�งจิากการิศุ้กษานี�พบุวิ่า	

กลุ่มตัวิอื่ย่างมีการิใช�งานโลกไซเบุอื่ริ์ผ่่านทัางโทัริศัุพทั์	

ม่อื่ถุ่อื่หร่ิอื่สมาริ์ทัโฟนถุ้งริ�อื่ยละ	 99.70	 โดยช่อื่งทัาง	

ทีั�ใช�ในการิติดต่อื่ส่�อื่สาริกับุผ้่�อ่ื่�นส่วินใหญ่ค่อื่	 โป็ริแกริม	

สนทันา	Line	และ	Facebook	 คิดเป็็นริ�อื่ยละ	98.70	

และ	96.70	ตามลำาดับุ	ซ้�งช่อื่งทัางดังกล่าวิอื่าจิทัำาให�เกิด	

การิสริ�างและแสดงอัื่ตลักษณ์แห่งตน	สริ�างสัมพันธีภาพ	

ริะหว่ิางกลุ่มเพ่�อื่น	พัฒนาควิามสัมพันธ์ีทัางเพศุ	ริวิมถุ้ง	

การิใช�อุื่ป็กริณ์การิส่�อื่สาริในการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

มากข้ึ้�น	ซ้�งเห็นได�จิากการิศุ้กษาทีั�ผ่่านมาขึ้อื่ง	Doungpet		

(2016)	ทีั�พบุว่ิานักศุ้กษาริะดับุอุื่ดมศุ้กษามีการิใช�โป็ริแกริม		

Facebook	 ในการิริังแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์มากทีั�สุด		

ริอื่งลงมาค่อื่โป็ริแกริม	 Line	 และสอื่ดคล�อื่งกับุ	

ผ่ลการิศุ้กษาขึ้อื่ง	 Sittichai	 and	 Tudkuea	 (2017)	

ทีั�พบุวิ่าเยาวิชนมีการิใช�ส่�อื่สังคมอื่อื่นไลน์โดยเฉพาะ	

Facebook	และ	Line	ในการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นบุนโลกไซเบุอื่ร์ิ	

มากทีั�สุด

พฤติกริริมด�านการิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์และ	

พฤติกริริมด�านการิหลอื่กลวิงเป็็นพฤติกริริมทีั�พบุ	

ริอื่งลงมา	 โดยในผ้่�ทีั�มีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลก	

ไซเบุอื่ร์ิพบุริ�อื่ยละ	27.00	และ	9.00	ตามลำาดับุ	ส่วินใน	

ผ้่�ทีั�ตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิพบุพฤติกริริม	

ด�านการิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์และพฤติกริริมด�านการิ	

หลอื่กลวิงเทั่ากันในทัั�งสอื่งด�านโดยพบุริ�อื่ยละ	 35.00		

สำาหรัิบุพฤติกริริมการิติดต่อื่ทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์ป็ริะกอื่บุด�วิย		

การิส่งขึ้�อื่ควิามยั�วิยอุื่าริมณ์ทัางเพศุโดยทีั�ผ้่�อ่ื่�นไม่ต�อื่งการิ		

การิส่งขึ้�อื่ควิามไป็บุอื่กว่ิาจิะตามหาให�ได�ว่ิาพักอื่าศัุยอื่ย้ที่ั�ใด		

การิส่งขึ้�อื่ควิามไป็ให�คนแป็ลกหน�าเพ่�อื่ขึ้อื่มีเพศุสัมพันธ์ี		

การิทัำาให�ผ้่�อ่ื่�นกลายเป็็นตัวิตลกในสายตาขึ้อื่งคนอ่ื่�น		

และการิโพสต์ภาพขึ้อื่งผ่้ �อ่ื่�นทีั�กำาลังทัำาผิ่ดกฎีหมาย		

ส ่วินพฤติกริริมการิหลอื่กลวิงนั�นป็ริะกอื่บุด �วิย		

การิพยายามติดต่อื่เพ่�อื่พบุตัวิจิริิงขึ้อื่งบุุคคลทีั�คุยด�วิย	

ทัางไซเบุอื่ริ์และการิส่งภาพเป็ล่อื่ยไป็ให�โดยทีั�ผ้่ �นั�น	

ไม่ต�อื่งการิ	 ริวิมทัั�งการิถุ้กดัดแป็ลงร้ิป็ให�ด้ไม่ดีหร่ิอื่	

การิเขีึ้ยนขึ้�อื่ควิามทีั�ไม่ดีเกี�ยวิกับุบุุคคลอ่ื่�นแล�วิโพสต์

ลงบุนโลกไซเบุอื่ริ์	 ซ้�งสอื่ดคล�อื่งกับุหลายการิศุ้กษา	

ทีั�ผ่่านมา	 โดย	 Finn	 (2004)	 ซ้�งทัำาการิศุ้กษาเกี�ยวิกับุ	

พฤติกริริมการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิในนิสิตนักศุ้กษา	

ริะดับุมหาวิิทัยาลัยในป็ริะเทัศุสหรัิฐอื่เมริิกาพบุวิ่า	

มีนักศุ้กษาป็ริะมาณริ�อื่ยละ	 10-15	 ทีั�ได�รัิบุอีื่เมล์หร่ิอื่	

ขึ้�อื่ควิามด่วินทีั�ข่ึ้มข่้ึ้หร่ิอื่ล่วิงละเมิด	และมีกว่ิาริ�อื่ยละ	50	

ทีั�ได�รัิบุเน่�อื่หาลามกทีั�ไม่พ้งป็ริะสงค์	ส่วินในป็ริะเทัศุไทัย	

นั�นมีการิศุ้กษาทีั�สอื่ดคล�อื่งกับุการิศุ้กษาในครัิ�งนี�ขึ้อื่ง		

Surat	(2011)	ทีั�พบุว่ิาวิยัรุ่ินทีั�มีป็ริะสบุการิณ์ตริงเกี�ยวิกับุ	

การิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิจิะมีร้ิป็แบุบุขึ้อื่งพฤติกริริม	

การิเป็ิดเผ่ยขึ้�อื่ม้ลทีั�เป็็นควิามลับุ	 การิใส่ริ�ายป็้ายสี	

การิเป็ิดเผ่ยขึ้�อื่ม้ลทีั�เป็็นเทั็จิ	 การิตัดต่อื่ภาพอื่นาจิาริ	

การิด่าทัอื่อื่อื่นไลน์	และการิสวิมริอื่ยเป็็นผ้่�อ่ื่�น	เป็็นต�น

เม่�อื่เป็รีิยบุเทีัยบุพฤติกริริมการิริังแกผ้่�อ่ื่�นและ	

การิตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ขึ้อื่งกลุ่ม	

ตัวิอื่ย่างชั�นป็ีทีั�	 1-4	 ทัั�งโดยริวิมและริายด�านพบุวิ่า		

ไม่แตกต่างกันอื่ย่างมีนัยสำาคัญทัางสถุิติทีั�ริะดับุ	 .05		

ทัั�งนี�อื่าจิเน่�อื่งมาจิากนิสิตในแต่ละชั�นป็ีมีช ่วิงวัิยทีั�	

ใกล�เคียงกัน	 โดยกลุ่มตัวิอื่ย่างมีอื่ายุริะหวิ่าง	 18-22	 ป็	ี

และกำาลังศุ้กษาอื่ย้่ในริะดับุมหาวิิทัยาลัยจ้ิงอื่าจิทัำาให�	

มีปั็จิจัิยกริะตุ�นทีั�คล�ายกัน	ทัั�งนี�ในนิสิตชั�นปี็ทีั�	1	จิะเป็็น	

ช่วิงขึ้อื่งการิป็รัิบุตัวิจิากการิเป็ลี�ยนสถุานศุ้กษาจิาก	

โริงเรีิยนมัธียมศุ้กษาตอื่นป็ลายมาส้่รัิ�วิมหาวิิทัยาลัย	

ทัำาให�ต�อื่งมีการิสริ�างสัมพันธีภาพและทัำาควิามริ้ �จัิก	

กับุเพ่�อื่นใหม่	 สถุานทีั�ใหม่ทีั�อื่าจิยังไม่คุ�นเคยกันมากนัก	

จ้ิงอื่าจิพบุการิใช�วิิธีีการิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์ได�	

เม่�อื่ผ่่านมาส้่ชั�นป็ีทีั�	 2	 ชั�นป็ีทีั�	 3	 และชั�นป็ีทีั�	 4	 แล�วิก็	

อื่าจิมีควิามสนิทัสนมคุ�นเคยกันมากข้ึ้�น	เกิดการิริวิมกลุ่ม	

ริวิมถุ้งเกิดควิามร้ิ�ส้กอื่ยากมีพลังอื่ำานาจิเหน่อื่กลุ่มอ่ื่�น	

หร่ิอื่ผ้่�อ่ื่�นจ้ิงทัำาให�มีพฤติกริริมการิรัิงแกและการิตกเป็็น	

เหย่�อื่การิรัิงแกได�เพิ�มข้ึ้�น	 จิากสถุานการิณ์ดังกล่าวิอื่าจิ	

ส่งผ่ลให�ไม่พบุควิามแตกต่างขึ้อื่งการิมพีฤตกิริริมการิริงัแก	

ผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่ง	

นิสิตทัั�ง	4	ชั�นปี็	สอื่ดคล�อื่งกบัุผ่ลการิศุ้กษาขึ้อื่ง	Sukum		

(1999)	 ทีั�กล่าวิไวิ�วิ่าในช่วิงวิัยทีั�ใกล�เคียงกันบุุคคล	

จิะมีการิเป็ลี�ยนแป็ลงทัั�งทัางร่ิางกาย	จิิตใจิ	อื่าริมณ์	และ	

สังคม	 จ้ิงมีผ่ลต่อื่การิพัฒนาบุุคลิกภาพขึ้อื่งแต่ละคน	
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ทีั�แตกต่างกันทัำาให�บุางคนอื่าจิกลายเป็็นผ้่�รัิงแกคนอ่ื่�น	

ในบุางคนก็มีบุุคลิกภาพทีั�มักจิะถุ้กรัิงแกได�ง่ายทัำาให�	

เม่�อื่ต�อื่งมาอื่ย้ร่่ิวิมกันในบุริิบุทัขึ้อื่งสถุานศุ้กษาจ้ิงมีโอื่กาส	

ทีั�จิะถุ้กรัิงแกและตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกไม่ต่างกัน		

นอื่กจิากนี�จิากการิศุ้กษาถุ้งสาเหตขุึ้อื่งการิเกดิพฤตกิริริม	

การิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่ง	Surat	(2018)	ยังพบุว่ิา	

เกิดจิากเหตุการิณ์ควิามขัึ้ดแย�งทีั�เป็็นป็ัญหาเกี�ยวิกับุ	

ควิามสมัพันธ์ีริะหว่ิางผ่้�รัิงแกกบัุผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิริงัแก

ซ้�งส่วินใหญ่ทัั�งสอื่งฝ่่ายมกัมีควิามสัมพันธ์ีเป็็นเพ่�อื่นสนิทั

หร่ิอื่เพ่�อื่นริ่วิมสถุาบัุนการิศุ้กษา	 สว่ินสาเหตุอัื่นดับุสอื่ง	

เกิดจิากการิเล่นสนุกด�วิยควิามค้กคะนอื่งริะหวิ่างกลุ่ม	

เพ่�อื่นโดยควิามสัมพันธี์ริะหวิ่างสอื่งฝ่่ายยังเป็็นเพ่�อื่น	

สนิทักันและมีควิามสัมพันธี์ทีั�ดีต่อื่กันโดยทีั�ฝ่่ายผ่้�ริังแก

กริะทัำาไป็เพริาะคิดวิ่าพฤติกริริมเหล่านั�นเป็็นเพียงการิ	

เล่นสนุกเทั่านั�น	 ยิ�งไป็กวิ่านั�นหากบุุคคลมีทััศุนคติทีั�	

สนับุสนุนหร่ิอื่เห็นด�วิยกับุการิใช�ควิามรุินแริงก็จิะทัำาให�มี

การิกริะทัำาควิามรุินแริงหร่ิอื่เกิดพฤติกริริมก�าวิริ�าวิข้ึ้�นได�	

(Kongsuwan,	Suttharungsee,	&	Vanaleesin,	2019)	

เม่�อื่พิจิาริณาการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่ง	

สังคมขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างจิะพบุวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่างชั�นป็ีทีั�	 1	

มีคะแนนเฉลี�ยขึ้อื่งการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่ง	

สังคมเท่ัากบัุ	3.20	(S.D.=1.68)	ซ้�งน�อื่ยทีั�สุดในทัั�ง	4	ชั�นปี็		

โดยชั�นปี็ทีั�	2	ชั�นปี็ทีั�	3	และชั�นปี็ทีั�	4	มีคะแนนเฉลี�ยขึ้อื่ง

การิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมทีั�ใกล�เคียงกัน	ค่อื่	

3.87,	5.04	และ	4.53	ตามลำาดับุ	 (S.D.=	2.14,	2.68	

และ	2.67)	ทัั�งนี�อื่ธิีบุายได�ว่ิาในชั�นปี็ทีั�	1	ส่วินใหญ่จิะทัำา	

การิเรีิยนการิสอื่นอื่ย้ ่ภายนอื่กคณะพยาบุาลศุาสตริ์	

ส่วินชั�นปี็ทีั�	2	ถุ้ง	4	จิะเป็็นการิเรีิยนทีั�อื่ย้ใ่นคณะพยาบุาล	

ศุาสตริ์เป็็นหลักซ้�งการิเรีิยนการิสอื่นขึ้อื่งคณะพยาบุาล	

ศุาสตริ์นี�จิะมีกริะบุวินการิเตรีิยมนิสิตเพ่�อื่ให�เป็็นผ้่�ทีั�มี	

คุณลักษณะตามควิามคาดหวัิงขึ้อื่งวิิชาชีพทีั�เน�นการิ	

แสดงอื่อื่กถุ้งควิามสุภาพต่อื่บุุคคลทัั�วิไป็ทัั�งทีั�เป็็นผ่้�รัิบุ	

บุริิการิและบุุคคลอ่ื่�นจ้ิงอื่าจิทัำาให�มีค่าเฉลี�ยขึ้อื่งคะแนน	

การิควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมส้งกวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่างใน	

ชั�นป็ีทีั�	 1	 อื่ย่างไริก็ตามในขึ้ณะทีั�การิตอื่บุตามควิาม	

ป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างมีควิามแตกต่างกัน

แต่กลับุพบุพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิทีั�ไม่แตกต่างกันอื่ย่างมีนัยสำาคัญ	

ทัางสถิุติทีั�ริะดับุ	.05	จ้ิงสะทั�อื่นให�เห็นว่ิาปั็ญหาการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลในยุคปั็จิจุิบัุนมีอุื่บัุติการิณ์

ทีั�มากข้ึ้�นและจิำาเป็็นต�อื่งได�รัิบุการิด้แลและแก�ไขึ้อื่ย่าง	

เริ่งด่วิน	 โดยอื่าจินำาวิิธีีการิทีั�หลากหลายมาป็ริะยุกต์ใช�	

ให�เขึ้�ากับุกิจิกริริมในหลักส้ตริ	หร่ิอื่พัฒนาหลักส้ตริเสริิม

วิิชานอื่กห�อื่งเรีิยนเพ่�อื่ให�นิสิตพยาบุาลได�เกิดการิพัฒนา

ตนเอื่งและนำาไป็ส่้การิพัฒนาวิิชาชีพต่อื่ไป็

ข้อเสำนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจััย่ไป็ใช้้

ด�านการิศุ้กษาทัางการิพยาบุาล	 คณาจิาริย์ใน	

สถุาบุันการิศุ้กษาทัางการิพยาบุาลควิรินำาผ่ลการิวิิจัิย	

มาเป็็นขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานเพ่�อื่ให�ควิามริ้�	 และนำาไป็พัฒนา	

ร้ิป็แบุบุกิจิกริริมการิเรีิยนการิสอื่นและกิจิกริริมอ่ื่�นๆ		

ริวิมถุ้งเป็็นแนวิทัางการิจัิดริะบุบุการิให�คำาป็ร้ิกษาเพ่�อื่	

พัฒนาคุณภาพนิสิต	 และสริ�างควิามตริะหนักถุ้งผ่ลเสีย

ขึ้อื่งการิมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์เพ่�อื่ให�เกิดการิใช�เทัคโนโลยี	

อื่ย่างเหมาะสม

ข้อเสำนอแนะในก�รทำ�วิจััย่คัรั�งต่อไป็

ควิริศุ้กษาป็ัจิจัิยทีั�เกี�ยวิขึ้�อื่งกับุพฤติกริริมการิ	

รัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล

กิตติกรรมป็ระก�ศ
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ทีั�จิะถุ้กรัิงแกและตกเป็็นเหย่�อื่การิริังแกไม่ต่างกัน		

นอื่กจิากนี�จิากการิศุ้กษาถุ้งสาเหตขุึ้อื่งการิเกดิพฤตกิริริม	

การิรัิงแกกันผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่ง	Surat	(2018)	ยังพบุว่ิา	

เกิดจิากเหตุการิณ์ควิามขัึ้ดแย�งทีั�เป็็นป็ัญหาเกี�ยวิกับุ	

ควิามสมัพันธ์ีริะหว่ิางผ่้�รัิงแกกบัุผ้่�ตกเป็็นเหย่�อื่การิริงัแก

ซ้�งส่วินใหญ่ทัั�งสอื่งฝ่่ายมกัมีควิามสัมพันธ์ีเป็็นเพ่�อื่นสนิทั

หร่ิอื่เพ่�อื่นริ่วิมสถุาบัุนการิศุ้กษา	 สว่ินสาเหตุอัื่นดับุสอื่ง	

เกิดจิากการิเล่นสนุกด�วิยควิามค้กคะนอื่งริะหวิ่างกลุ่ม	

เพ่�อื่นโดยควิามสัมพันธี์ริะหวิ่างสอื่งฝ่่ายยังเป็็นเพ่�อื่น	

สนิทักันและมีควิามสัมพันธี์ทีั�ดีต่อื่กันโดยทีั�ฝ่่ายผ่้�ริังแก

กริะทัำาไป็เพริาะคิดวิ่าพฤติกริริมเหล่านั�นเป็็นเพียงการิ	

เล่นสนุกเทั่านั�น	 ยิ�งไป็กวิ่านั�นหากบุุคคลมีทััศุนคติทีั�	

สนับุสนุนหร่ิอื่เห็นด�วิยกับุการิใช�ควิามรุินแริงก็จิะทัำาให�มี

การิกริะทัำาควิามรุินแริงหร่ิอื่เกิดพฤติกริริมก�าวิริ�าวิข้ึ้�นได�	

(Kongsuwan,	Suttharungsee,	&	Vanaleesin,	2019)	

เม่�อื่พิจิาริณาการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่ง	

สังคมขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างจิะพบุวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่างชั�นป็ีทีั�	 1	

มีคะแนนเฉลี�ยขึ้อื่งการิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่ง	

สังคมเท่ัากบัุ	3.20	(S.D.=1.68)	ซ้�งน�อื่ยทีั�สุดในทัั�ง	4	ชั�นปี็		

โดยชั�นปี็ทีั�	2	ชั�นปี็ทีั�	3	และชั�นปี็ทีั�	4	มีคะแนนเฉลี�ยขึ้อื่ง

การิตอื่บุตามควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมทีั�ใกล�เคียงกัน	ค่อื่	

3.87,	5.04	และ	4.53	ตามลำาดับุ	 (S.D.=	2.14,	2.68	

และ	2.67)	ทัั�งนี�อื่ธิีบุายได�ว่ิาในชั�นปี็ทีั�	1	ส่วินใหญ่จิะทัำา	

การิเรีิยนการิสอื่นอื่ย้ ่ภายนอื่กคณะพยาบุาลศุาสตริ์	

ส่วินชั�นปี็ทีั�	2	ถุ้ง	4	จิะเป็็นการิเรีิยนทีั�อื่ย้ใ่นคณะพยาบุาล	

ศุาสตริ์เป็็นหลักซ้�งการิเรีิยนการิสอื่นขึ้อื่งคณะพยาบุาล	

ศุาสตริ์นี�จิะมีกริะบุวินการิเตรีิยมนิสิตเพ่�อื่ให�เป็็นผ้่�ทีั�มี	

คุณลักษณะตามควิามคาดหวัิงขึ้อื่งวิิชาชีพทีั�เน�นการิ	

แสดงอื่อื่กถุ้งควิามสุภาพต่อื่บุุคคลทัั�วิไป็ทัั�งทีั�เป็็นผ่้�รัิบุ	

บุริิการิและบุุคคลอ่ื่�นจ้ิงอื่าจิทัำาให�มีค่าเฉลี�ยขึ้อื่งคะแนน	

การิควิามป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมส้งกวิ่ากลุ่มตัวิอื่ย่างใน	

ชั�นป็ีทีั�	 1	 อื่ย่างไริก็ตามในขึ้ณะทีั�การิตอื่บุตามควิาม	

ป็ริาริถุนาขึ้อื่งสังคมขึ้อื่งกลุ่มตัวิอื่ย่างมีควิามแตกต่างกัน

แต่กลับุพบุพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิทีั�ไม่แตกต่างกันอื่ย่างมีนัยสำาคัญ	

ทัางสถิุติทีั�ริะดับุ	.05	จ้ิงสะทั�อื่นให�เห็นว่ิาปั็ญหาการิรัิงแก	

ผ้่�อ่ื่�นผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่าน	

โลกไซเบุอื่ร์ิขึ้อื่งนิสิตพยาบุาลในยุคปั็จิจุิบัุนมีอุื่บัุติการิณ์

ทีั�มากข้ึ้�นและจิำาเป็็นต�อื่งได�รัิบุการิด้แลและแก�ไขึ้อื่ย่าง	

เริ่งด่วิน	 โดยอื่าจินำาวิิธีีการิทีั�หลากหลายมาป็ริะยุกต์ใช�	

ให�เขึ้�ากับุกิจิกริริมในหลักส้ตริ	หร่ิอื่พัฒนาหลักส้ตริเสริิม

วิิชานอื่กห�อื่งเรีิยนเพ่�อื่ให�นิสิตพยาบุาลได�เกิดการิพัฒนา

ตนเอื่งและนำาไป็ส่้การิพัฒนาวิิชาชีพต่อื่ไป็

ข้อเสำนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจััย่ไป็ใช้้

ด�านการิศุ้กษาทัางการิพยาบุาล	 คณาจิาริย์ใน	

สถุาบุันการิศุ้กษาทัางการิพยาบุาลควิรินำาผ่ลการิวิิจัิย	

มาเป็็นขึ้�อื่ม้ลพ่�นฐานเพ่�อื่ให�ควิามริ้�	 และนำาไป็พัฒนา	

ร้ิป็แบุบุกิจิกริริมการิเรีิยนการิสอื่นและกิจิกริริมอ่ื่�นๆ		

ริวิมถุ้งเป็็นแนวิทัางการิจัิดริะบุบุการิให�คำาป็ร้ิกษาเพ่�อื่	

พัฒนาคุณภาพนิสิต	 และสริ�างควิามตริะหนักถุ้งผ่ลเสีย

ขึ้อื่งการิมีพฤติกริริมการิรัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่	

การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ริ์เพ่�อื่ให�เกิดการิใช�เทัคโนโลยี	

อื่ย่างเหมาะสม

ข้อเสำนอแนะในก�รทำ�วิจััย่คัรั�งต่อไป็

ควิริศุ้กษาป็ัจิจัิยทีั�เกี�ยวิขึ้�อื่งกับุพฤติกริริมการิ	

รัิงแกผ้่�อ่ื่�นและการิตกเป็็นเหย่�อื่การิรัิงแกผ่่านโลกไซเบุอื่ร์ิ	

ขึ้อื่งนิสิตพยาบุาล

กิตติกรรมป็ระก�ศ

ขึ้อื่ขึ้อื่บุพ ริ ะคุ ณคณะพย าบุ า ลศุ า สต ริ ์	

มหาวิิทัยาลัยบุ้ริพา	ทีั�สนับุสนุนทุันวิิจัิยในครัิ�งนี�
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บทคััดย่่อ

จ�กอุบััติิก�รณ์ของโรคำวััณโรคำปอดในชุุมชุนทีี่�เพิั�มสูุงข้�น	อ�สุ�สุมัคำรสุ�ธ์�รณสุุขประจำ�หมู�บ้ั�น	(อสุม.)	เป็นผูู้้ทีี่�มี	

บัที่บั�ที่สุำ�คัำญในก�รดูแลีสุุขภี�พัของประชุ�ชุนแลีะป้องกันก�รแพัร�กระจ�ยเชุ้�อวััณโรคำปอดในชุุมชุน	 ก�รวัิจัยเชิุง	

พัรรณน�แบับัห�คำวั�มสุัมพัันธ์์ในคำรั�งนี�มีวััติถุุประสุงคำ์	 เพ้ั�อศ้กษ�	 1)	 ก�รปฏิิบััติิง�นของอสุม.	 ในก�รป้องกัน	

ก�รแพัร�กระจ�ยเชุ้�อวััณโรคำปอดในชุุมชุน	 2)	 ปัจจัยที่ี�เกี�ยวัข้องกับัก�รปฏิิบััติิง�นของอสุม.	 แลีะ	 3)	 คำวั�มสุัมพัันธ์์	

ระหวั��งปัจจัยที่ี�เกี�ยวัข้องแลีะก�รปฏิิบััติิง�นของ	 อสุม.ในก�รป้องกันก�รแพัร�กระจ�ยเชุ้�อวััณโรคำปอดในชุุมชุน	

กลุี�มตัิวัอย��งเป็น	 อสุม.ทีี่�ปฏิิบััติิง�นในจังหวััดเชีุยงใหม�จำ�นวัน	 401	 ร�ย	 คัำดเล้ีอกโดยก�รสุุ�มแบับัเจ�ะจง	 ค้ำอ	

อำ�เภีอฝ�ง	แล้ีวัคัำดเล้ีอกติำ�บัลีแลีะร�ยชุ้�ออสุม.	โดยก�รสุุ�มตัิวัอย��งแบับัง��ยด้วัยก�รจับัสุลี�กรวับัรวัมข้อมูลีระหวั��ง	

เด้อนกุมภี�พัันธ์์	 ถุ้งเมษ�ยน	พั.ศ.	 2560	 เคำร้�องม้อทีี่�ใชุ้ในก�รวิัจัยเป็นแบับัสุอบัถุ�มทีี่�ผูู้้วัิจัยสุร้�งข้�น	 ประกอบัด้วัย	
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