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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลของอารมณ์ขนัทางลบท่ีมีต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก โดยมีการ
ละเลยคุณธรรมและการรับรู้ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบั อารมณ์ขนัทางลบแบ่งเป็นอารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวและ
อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเอง การละเลยคุณธรรมคือการท่ีบุคคลหาเหตุผลมารองรับพฤติกรรมท่ีไม่ดี เพ่ือให้ท า
พฤติกรรมเหล่านั้นต่อไปไดโ้ดยไม่รู้สึกกงัวลใจ และการรับรู้ความนิรนามคือการท่ีบุคคลรับรู้วา่ผูอ่ื้นไม่สามารถระบุ
ตวัตนของบุคคลได ้กลุ่มตวัอย่างคือบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
อายรุะหวา่ง 18-34 ปี จ านวน 209 คน เก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การถดถอยพหุคูณแบบขั้น (Hierarchical Regression Analysis)  ผลการวิจยัพบว่า  1) อารมณ์ขนัทางลบ การละเลย
คุณธรรม การรับรู้ความนิรนาม ร่วมกนัท านายความแปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้32.92%  
2) อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวเพียงตวัเดียวไม่สามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได้ แต่จะสามารถ
ท านายไดอ้ย่างมีนัยส าคญัก็ต่อเม่ือได้รับอิทธิพลก ากับของการละเลยคุณธรรมหรือการรับรู้ความนิรนามร่วมดว้ย       
3) อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดอ้ย่างมีนัยส าคญั แต่ส่งผล
ตรงกนัขา้มเม่ือมีอิทธิพลก ากบัของการรับรู้ความนิรนามมาร่วมดว้ย ส่วนอิทธิพลก ากบัของการละเลยคุณธรรมไม่
ส่งผลใหอ้ารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดดี้ข้ึน 4) การรับรู้ความนิรนามมี
ความสัมพนัธ์ทางลบต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก จากผลการวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก คือ อารมณ์ขนัทางลบ การละเลยคุณธรรม และความนิรนาม เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางในการ
หาทางแกไ้ขและป้องกนัพฤติกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งตรงจุดมากยิง่ข้ึน 

 
ค ำส ำคญั: รูปแบบอารมณ์ขันทางลบ การละเลยคุณธรรม พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก 
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Abstract 
This research was aimed to examine the moderating effects of moral disengagement and perceived 

anonymity on the association between maladaptive humor style (aggressive and self-defeating) and Facebook 
bullying. Moral disengagement is the process of convincing the self in which ethical standards do not apply to 
oneself in a particular context, facilitating engaging in unethical behavior without feeling distress. Perceived 
anonymity is individuals perceive that their personal identity is unknown to others. Two hundred and nine Facebook 
users who had had Facebook accounts for at least 6 months (aged 18-34 years) completed online questionnaires. 
Using a hierarchical regression analysis, the results showed that 1) the percentage that Facebook bullying was 
explained by maladaptive humor style, moral disengagement and perceived anonymity was 32.92%. 2) Aggressive 
humor style was not a predictor of Facebook bullying by itself, but a significant predictor of Facebook bullying 
together with the moderated effect of moral disengagement or perceived anonymity. 3) Self-defeating humor style 
was a significant predictor of Facebook bullying by itself, showing negative effects on Facebook bullying when 
moderated by perceived anonymity. The moderated effect of moral disengagement was not significant 4) Perceived 
anonymity had negative correlation with Facebook bullying. Finally, maladaptive humor style, moral disengagement 
and perceived anonymity were causes of Facebook bullying. This study also provides guideline for preventing 
Facebook bully as well as solutions to the problem directly. 
 
Keywords: Maladaptive humor style, Moral disengagement, Facebook bullying 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวติมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย และมีจ านวนผูใ้ชเ้พ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง สถิติการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ในประเทศไทย จากการส ารวจของเวบ็ไซต์ wearesocial ปี 2561 พบว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 8 โดยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีผูใ้ช้
เฟซบุ๊กมากท่ีสุดในโลก ประชากรไทยท่ีเขา้ใชเ้ฟซบุ๊กมีถึง 51 ลา้นคน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74 ของประชากรทั้งประเทศ มี
ระยะเวลาในการเขา้ใชเ้ฉล่ียถึง 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง และผูใ้ชส่้วนมากอาย ุ18-34 ปี (ขอ้มูลเม่ือ มกราคม 2561) (We are 
Social, 2018) 

เฟซบุ๊กสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้ในหลากหลายด้าน แต่ก็สามารถน าโทษมาสู่ผูใ้ช้ได้ด้วย
เช่นกนั ผูใ้ชส้ามารถใชป้ระโยชน์ในการติดต่อส่ือสารกบัครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืน ๆ  ทั้งท่ีอยูใ่กลแ้ละอยูห่่างไกล 
โดยสามารถลดขอ้จ ากดัเร่ืองระยะทาง เวลาและค่าใชจ่้าย แต่หากผูใ้ชใ้ชเ้ฟซบุ๊กดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หรือไม่สามารถรับมือกบัผลกระทบไดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลเสียให้เกิดข้ึนตามมา เช่น 
พฤติกรรมกา้วร้าว (Aggression) เช่น การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็นตน้ 
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การข่มเหงรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) คือ พฤติกรรมการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
คุกคาม ล่อลวงและรังแกผูอ่ื้นโดยเจตนา โดยมีการกระท าซ ้ า ๆ และผูถู้กกระท าไม่สามารถแก้ตวัหรือปกป้องได ้
(Smith et al, 2006) เช่น การท าให้ผูอ่ื้นเกิดความโมโหในการสนทนาเพ่ือความสนุก หรือปลอมตวัเป็นผูอ่ื้น เพ่ือหลอก
ให้เกิดการเข้าใจผิด เป็นต้นโดยแบ่งเป็น 9 ประเภท คือ 1) การปะทะคารม 2) การก่อกวน 3) การใส่ร้ายป้ายสี             
4) การปลอมตวัเป็นบุคคลอ่ืน 5) การเผยแพร่รูปภาพหรือขอ้มูลส่วนตวั 6) การขบัออกจากกลุ่ม 7) การเฝ้าติดตามทาง
อินเตอร์เน็ต 8) การถ่ายวดีีโอและเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต 9) การย ัว่ยทุางเพศ 

งานวจิยัในประเทศไทยพบวา่ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชน เคยถูกคุกคาม ล่อลวง และรังแกทั้งทางกายภาพ
และทางออนไลน์ ซ่ึงนับเป็นอนัดับตน้ ๆ ของเอเชีย ร้อยละ 44 ของเด็กไทยเคยถูกข่มเหงรักแกทางโลกไซเบอร์ 
นอกจากน้ีร้อยละ 59 ของเด็กไทยรายงานวา่เคยเป็นส่วนหน่ึงในการรังแกทางโลกไซเบอร์ (วมิลทิพย ์มุกสิกพนัธ์ และ
คณะ, 2552) 

งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการข่มเหงรังแกทางโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาของประเทศฝ่ังตะวนัตก ซ่ึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรมก็ส่งผลให้ท่ีมาของพฤติกรรมแตกต่างกนั จากงานวิจยัเก่ียวกบัการข่มเหงรังแกทางโลก 
ไซเบอร์ในประเทศไทยพบวา่ เยาวชนรับรู้วา่การข่มเหงรังแกทางโลกไซเบอร์เป็นเร่ืองปกติธรรมดา เป็นการลอ้เล่น
เพ่ือสร้างความสนุกสนาน หยอกลอ้กนัระหวา่งกลุ่มเพ่ือน (ณัฐรัชต ์สาเมาะ, 2557) จึงน าไปสู่ตวัแปรรูปแบบอารมณ์
ขนัทางลบ 

รูปแบบของอารมณ์ขนัทางลบ (Maladaptive Humor Style) คือรูปแบบอารมณ์ขนัท่ีบุคคลใชรั้บมือกบัปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยรูปแบบอารมณ์ขนัทางลบ ไดแ้ก่ 1) อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว คือ การท่ีบุคคลใชอ้ารมณ์ขนัในการกระทบ 
ประชดประชัน เยาะเยย้ หัวเราะเยาะผูอ่ื้น เป็นการใช้อารมณ์ขันเพ่ือท าร้ายบุคคลอ่ืนทั้ งโดยตั้ งใจ และไม่ตั้ งใจ              
2) อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเอง คือ การท่ีบุคคลใชอ้ารมณ์ขนัในการพูดสบประมาทตนเองในทางลบ การพยายาม
สร้างความสนุกสนานให้กบัผูอ่ื้นโดยใชเ้ร่ืองของตวัเอง หรือการมีส่วนร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ พูดจาเสียดสี เยาะเยย้ตวัเอง 
(Martin, 2010) จากค านิยามขา้งตน้พบวา่ อารมณ์ขนัทั้งสองแบบน้ีสามารถส่งผลพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผูอ่ื้นได ้ 

การละเลยคุณธรรม (Moral Disengagement) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกา้วร้าวอยา่งมีนยัส าคญั (Barchia 
& Bussey, 2011) การละเลยคุณธรรม คือ การท่ีบุคคลให้ค  าอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีไม่ดีท่ีตนท า (ผิดศีลธรรม) แต่บุคคล
ก็ยงัเลือกท่ีจะท าพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไป เช่น การให้เหตุผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่ดีวา่ ใคร ๆก็ท ากนั หรือ ให้เหตุผล
รองรับการขโมยของวา่ ไม่ไดข้โมยของ เพียงแต่ขอยืมของเท่านั้น เป็นตน้ การละเลยคุณธรรมมีทั้งหมด 8 กลไก ดงัน้ี 
1) การให้เหตุผลรองรับพฤติกรรมท่ีไม่ดี 2) การเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมท่ีแยก่วา่ 3) การเปล่ียนแปลงค าเพ่ือลดความ
รุนแรง 4) การปัดความรับผิดชอบ 5) การกระจายความรับผิดชอบ 6) การลดความรุนแรงของผลท่ีตามมา 7) การลด
มุมมองความเป็นมนุษยข์องผูถู้กกระท า 8) การโทษผูอ่ื้น (Bandura et al, 1996) แมง้านวิจยัท่ีศึกษาเร่ืองการละเลย
คุณธรรมจะพบวา่การละเลยคุณธรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกา้วร้าว และการรังแกแบบปกติมากกวา่การรังแก
ผา่นโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัพบวา่ในบริบทประเทศไทยท่ีผูก้ระท าทราบวา่พฤติกรรมการรังแกผา่นโลกไซเบอร์เป็นส่ิงท่ีไม่
สมควร แต่สามารถหาอธิบายเหตุผลรองรับในการกระท าพฤติกรรมเหล่านั้น (นภาวรรณ อาชาเพชร, 2560) ผูว้ิจยัจึง
เห็นวา่สมควรศึกษาตวัแปรน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กในบริบทสงัคมไทยมากข้ึน 
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การรับรู้ความนิรนาม (Perceived Anonymity) เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทวีความ
รุนแรงข้ึนจากการรังแกแบบปกติ (Tradition Bullying) ความนิรนามคือ การไม่สามารถระบุตวัตนได ้จึงท าให้เกิดการ
ไม่รู้ตนเอง และขาดการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์รอบตวัอยา่งมีสติ (ปาจรีย ์ไตรสุวรรณ, 2555) จากงานวิจยั 
พบวา่ ความนิรนามท าใหบุ้คคลกลา้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีไม่สามารถกระท าไดเ้ม่ือเผชิญหนา้กนั เน่ืองดว้ยความนิร
นามน้ีผูก้ระท าไม่จ าเป็นตอ้งระบุตวัตน ต าแหน่ง และสถานท่ี จึงท าให้ง่ายต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
(Diener, 1979) 

ดงันั้น จึงเป็นความทา้ทายในการศึกษาหาสาเหตุพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กในบริบทของประเทศ
ไทย เพื่อสามารถหาวิธีการในการแกไ้ขและป้องกนัไดอ้ยา่งตรงจุด งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา อิทธิพล
ของอารมณ์ขนัทางลบต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก โดยมีการรับรู้ความนิรนาม และการละเลยคุณธรรม
เป็นตวัแปรก ากบั  

 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์ขนัทางลบและพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอารมณ์ขันทางลบต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก โดยมีการละเลย
คุณธรรมเป็นตวัแปรก ากบั 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอารมณ์ขนัทางลบต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก โดยมีการรับรู้ความนิร
นามเป็นตวัแปรก ากบั 

4. เพ่ือเสนอแนวทางในการหาทางแกไ้ขและป้องกนัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก 
สมมตฐิาน  

1. อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้โดยมีการละเลยคุณธรรม
เป็นตวัแปรก ากบั 

2. อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้โดยมีการละเลย
คุณธรรมเป็นตวัแปรก ากบั 

3. อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้โดยมีการรับรู้ความนิร
นามเป็นตวัแปรก ากบั 

4. อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได้ โดยมีการรับรู้
ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบั 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคคลทั่วไปท่ีเขา้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน อายุระหวา่ง 18-34 ปี 
เน่ืองจากเป็นช่วงอายท่ีุมีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากท่ีสุด (We are social, 2018) 
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เกณฑ์การเลือกขนาดกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีอา้งอิงมาจาก Hair และคณะ (2010) ท่ีแนะน าให้งานวิจยัท่ี
ตอ้งการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย 20 คนต่อ 1 ตวัแปร
อิสระท่ีตอ้งการศึกษา (Hair et al, 2010) ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมของงานวจิยัน้ีจึงเท่ากบั 180 คน แต่เพ่ือให้การ
วิจยัคร้ังน้ีครอบคลุมในการศึกษาและป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งไวท้ั้งส้ินอยา่งนอ้ย 200 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็นเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัและการรับรู้ความนิรนามในเฟซบุ๊ก ทั้งหมด 5 ขอ้ ขอ้ค าถามการรับรู้

ความนิรนามในเฟซบุ๊ก คือ “ในการใชเ้ฟซบุ๊ก ตวัตนของฉนัเป็นท่ีรู้จกัของคนอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด”  
ส่วนท่ี 2 มาตรวดัอารมณ์ขนัทางลบ ทั้งหมด 12 ขอ้ แบ่งเป็นมาตรวดัอารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว 6 ขอ้ ตวัอยา่ง

ขอ้ค าถาม อาทิ “บางคร้ังเม่ือฉนัคิดถึงเร่ืองตลก ฉันไม่สามารถยั้งตวัเองท่ีจะเล่าเร่ืองตลกนั้น แมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
ไม่เหมาะสมก็ตาม” และมาตรวดัอารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเอง 6 ขอ้ ตวัอยา่งขอ้ค าถาม อาทิ “ฉนัมกัท าให้ตวัเองดูแย่
ลง เพื่อเรียกเสียงหวัเราะจากครอบครัวเพื่อนและคนรอบขา้ง” 

ส่วนท่ี 3 มาตรวดัการละเลยคุณธรรม ทั้งหมด 16 ขอ้ ตวัอยา่งขอ้ค าถาม อาทิ “การเอาส่ิงของของคนอ่ืนไป
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นเร่ืองท่ีท าได ้ตราบใดท่ีเป็นแค่การยืมเท่านั้น” และ “หากผูอ่ื้นสามารถบิดเบือนขอ้มูลของ
ตนเองได ้คุณก็สามารถบิดเบือนไดเ้ช่นกนั” 

ส่วนท่ี 4 มาตรวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก ทั้งหมด 9 ขอ้ ตวัอยา่งขอ้ค าถาม อาทิ “ฉันแชร์และ
แสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กอยา่งสนุกสนานกบัภาพหรือคลิปท่ีมีความรุนแรง หรือคลิปลอ้เลียนผูอ่ื้นโดยไม่ทนัคิด” 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวดั เน่ืองจากมาตรตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษและยงัไม่มีการท าฉบบัภาษาไทย 

ผูว้ิจยัจึงพฒันาโดยการน ามาตรมาถอดความเป็นภาษาไทย และตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลความ และความ
เหมาะสมของภาษาโดยผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 จากนั้นน ามาตรท่ีแปลแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาคนท่ี 2 แปลกลบัเป็น
ภาษาองักฤษอีกคร้ัง แลว้น ามาตรตน้ฉบับและมาตรท่ีแปลกลบั มาเปรียบเทียบโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาคนท่ี 3 
ตรวจสอบความถูกตอ้งว่ามาตรภาษาไทยนั้นมีความหมายสอดคลอ้งกบัมาตรตน้แบบหรือไม่ (Translation and back 
translation method) หลงัจากปรับแกไ้ขขอ้ความแลว้น ามาตรไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 77 คน เพ่ือน าขอ้มูล
ไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัพบวา่ เม่ือทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างขอ้กระทงแต่ละขอ้กบั
คะแนนรวมของข้อกระทงอ่ืนๆทั้ งหมดในมาตรวดั (Corrected Item-Total Correlation – CITC) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยูใ่นช่วง .749 - .819 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ .70 ข้ึนไป 
(Cronbach, 1990) และ เม่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน (Construct Validity) โดยการเทียบกบั
มาตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีสหสมัพนัธ์ตรงตามมาตรตน้ฉบบัทุกมาตรวดั  

3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) เน่ืองจากพฤติกรรมการรังแกบนเฟซบุ๊กเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีออนไลน์ จึงท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผูท่ี้ใช้งานจริง และใช้



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1417 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีสามารถกระจายแบบสอบถามไปได้ในวงกวา้ง โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองการเดินทางและ
ค่าใช้จ่าย และจะท าให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีตรงกับความตอ้งการมากท่ีสุด โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ Line โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลผา่นทางโปรแกรมทางสถิติ SPSS โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี 
3.4.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
3.4.2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s’ 

Correlation)  
3.4.3 วิเคราะห์ความอิทธิพลก ากับของตวัแปรการละเลยคุณธรรมและการรับรู้ความนิรนาม โดยใช้การ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้น (Hierarchical Regression Analysis) 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 209 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
76.08 มีอายตุั้งแต่ 18-34 ปี (M= 23.61, SD= 5.37) กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 60.77 มีจ านวนเพ่ือนในเฟซบุ๊กมากกวา่ 400 คน 
ส าหรับเวลาท่ีใชใ้นการเขา้เฟซบุ๊กต่อวนั กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 19.62 ใชม้ากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั รองลงมาเป็นเขา้ใช ้1-2 
ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 18.66 

4.2 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัพบวา่ ตวัแปร
ท่ีมีสหสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติคือ อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตวัเอง     
(r = .37, p=.00) การละเลยคุณธรรม (r = .36, p= .00) และการรับรู้ความนิรนามมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก (r = -.15, p = .02) ตวัแปรท่ีไม่พบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว (r = .12, p = .08, n.s.) ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรในการวิจยั (N = 209)  
ตัวแปร M SD 1 2 3 4 5 
1. อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว (AG) 2.03 0.60 1 - - - - 
2. อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเอง (SD) 2.38 0.76 .14* 1 - - - 
3. การละเลยคุณธรรม (MD) 1.99 0.54 .26** .29** 1 - - 
4. การรับรู้ความนิรนาม (AN) 4.98 2.01 .04 -.12 -.02 1 - 
5. พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุก๊ (FB) 1.93 0.40 .12 .37** .36** -.15* 1 
* p<.05, ** p<.01, สองหาง 
 

4.3 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้น ผูว้ิจยัท าการทดสอบสภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
และไม่พบสภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ จึงสามารถท าการวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไปได ้ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นในการท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุก๊ (N=209) 
ตัวแปร B SE  t p 

ขั้นที่ 1      
ค่าคงท่ี 2.012 .210  9.600 .000 
เพศ -.019 .061 -.020 -.311 .756 
อาย ุ -.013 .005 -.181 -2.544 .012 
จ านวนเพื่อนในเฟซบุก๊ .033 .014 .156 2.380 .018 
เวลาท่ีใชใ้นการเขา้เฟซบุก๊ต่อวนั .030 .017 .127 1.813 .071 
ขั้นที่ 2      
อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว (AG) .021 .026 .051 .799 .425 
อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเอง (SD) .143 .026 .357** 5.541 .000 
ขั้นที่ 3      
การละเลยคุณธรรม (MD) .084 .028 .210** 3.058 .003 
การรับรู้ความนิรนาม (AN) -.068 .026 -.170** -2.634 .009 
ขั้นที่ 4      
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอารมณ์ขนัแบบก้าวร้าวและการละเลย
คุณธรรม (AGxMD) 

.051 .023 .164** 2.254 .025 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอารมณ์ขนัแบบล้อเลียนตนเองและการ
ละเลยคุณธรรม (SDxMD) 

.005 .025 .014 .211 .833 

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวและการรับรู้ความ
นิรนาม (AGxAN) 

.073 .024 .194** 3.106 .002 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอารมณ์ขนัแบบล้อเลียนตนเองและการ
รับรู้ความนิรนาม (SDxAN) 

-.052 .025 -.132** -2.117 .036 

* p<.05, ** p<.01, สองหาง 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นท่ีหน่ึงมีตวัแปรเพศ อาย ุจ านวนเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก และเวลาท่ีใชใ้นการเขา้เฟซบุ๊กต่อวนั
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้6.5% (R2=.065, F=2.538) 

การวิเคราะห์ขั้นท่ีสอง เม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรขั้นท่ีหน่ึง พบวา่ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวและอารมณ์
ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กเพ่ิมข้ึน 13.2% 
(R2=.132, F=16.582)  

การวเิคราะห์ขั้นท่ีสาม เม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรขั้นท่ีหน่ึงและขั้นท่ีสอง พบวา่ การละเลยคุณธรรมและ
การรับรู้ความนิรนามสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กเพ่ิมข้ึน 6.4% (R2=.
064, F=8.620) 

การวเิคราะห์ขั้นท่ีส่ี เม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรขั้นท่ีหน่ึงถึงขั้นท่ีสาม พบวา่ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวและ
อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองท่ีมีการละเลยคุณธรรมและการรับรู้ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบัสามารถอธิบายความ
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แปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กเพ่ิมข้ึน 6.8% (R2=.068, F=4.965) โดยตวัแปรทั้งหมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้32.92 % 

ในการวเิคราะห์การท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กตามสมมติฐาน ไดผ้ลดงัน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ีหน่ึง คือ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้โดย

มีการละเลยคุณธรรมเป็นตวัแปรก ากบั พบวา่การละเลยคุณธรรมมีอิทธิพลก ากบัอารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวต่อพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( = .164, p =.02) ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ีหน่ึง 

สมมติฐานขอ้ท่ีสอง คือ อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก
ได ้โดยมีการละเลยคุณธรรมเป็นตวัแปรก ากบั พบวา่การละเลยคุณธรรมไม่มีอิทธิพลก ากบัอารมณ์ขนัแบบลอ้เลียน
ตนเองต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ( =.014, p =.83, n.s.) ซ่ึงไม่สนับสนุน
สมมติฐานขอ้ท่ีสอง 

สมมติฐานขอ้ท่ีสาม คือ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้โดย
มีการรับรู้ความนิรนามเป็นตัวแปรก ากับ พบว่าการรับรู้ความนิรนามมีอิทธิพลก ากับอารมณ์ขันแบบก้าวร้าวต่อ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( = .194, p =.00) ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ีสาม 

สมมติฐานขอ้ท่ีส่ี คือ อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้
โดยมีการรับรู้ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบั พบวา่การรับรู้นิรนามมีอิทธิพลก ากบัทางลบท่ีส่งผลต่ออารมณ์ขนัแบบ
ลอ้เลียนตนเองต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ( = -.132, p =.03) ซ่ึงสนับสนุน
สมมติฐานขอ้ท่ีส่ี 

จึงสามารถสรุปไดว้า่ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กโดยมีการ
ละเลยคุณธรรมเป็นตวัแปรก ากบัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และอารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวและอารมณ์ขนัแบบลอ้เลียน
ตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กโดยมีการรับรู้ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบัไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติแต่ในทิศทางท่ีต่างกนั 

 

 
รูปที่ 1 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมดในงานวิจยั (*p<.05, **p<.01) 
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5. การอภิปรายผล 
 งานวิจยัน้ีมุ่งหาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กในบริบทของประเทศไทย 
โดยผูว้ิจยัสนใจน าตวัแปรอารมณ์ขนัทางลบมาเป็นตวัแปรตน้ในการท านาย และน าตวัแปรการละเลยคุณธรรม และ
การรับรู้ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบั อารมณ์ขนัทางลบซ่ึงประกอบไปดว้ย อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว (Aggressive 
humor style) และอารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเอง (Self-defeating humor style) ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

บุคคลท่ีมีอารมณ์ขนัแบบกา้วร้าว คือ บุคคลมีแนวโนม้จะใชอ้ารมณ์ขนัในการกระทบ ประชดประชนั การ
หวัเราะเยาะผูอ่ื้น เป็นการใชอ้ารมณ์ขนัเพ่ือท าร้ายบุคคลอ่ืนทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ เช่น การน าจุดดอ้ยของบุคคลอ่ืน
มาเป็นเร่ืองตลก (Kuiper et al., 2016) โดยจากผลการวจิยัพบวา่ อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวเพียงตวัเดียวไม่สามารถท านาย
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้แต่จะสามารถท านายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัก็ต่อเม่ือไดรั้บอิทธิพลก ากบัของการ
ละเลยคุณธรรมหรือการรับรู้ความนิรนามร่วมดว้ย 

บุคคลท่ีมีอารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตวัเอง คือ บุคคลท่ีมีแนวโนม้ใชอ้ารมณ์ขนัในการพูดสบประมาทตนเอง
ในทางลบ การใชอ้ารมณ์ขนัน้ีเป็นกลไกการปรับตวัในเชิงหลีกหนีอยา่งหน่ึง หรือการซ่อนอารมณ์และความรู้สึกทาง
ลบ พยายามแสดงพฤติกรรมตลกขบขนั เพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญปัญหา (น. 8) โดยจากผลการวจิยัพบวา่ อารมณ์ขนัแบบ
ลอ้เลียนตนเองสามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดอ้ย่างมีนัยส าคญั แต่ส่งผลตรงกันขา้มเม่ือมี
อิทธิพลก ากบัของการรับรู้ความนิรนามมาร่วมดว้ย ส่วนอิทธิพลก ากบัของการละเลยคุณธรรมไม่ไดช่้วยให้อารมณ์ขนั
แบบลอ้เลียนตนเองท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดดี้ข้ึน 

จากงานวิจยัน้ี พบขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจวา่ อิทธิพลของการรับรู้นิรนามท่ีมีต่อการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ 
(Cyberbullying) นั้นแตกต่างกบัการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก (Facebook Bullying) เน่ืองจากเฟซบุ๊กมีการร้องขอให้ใช้
ช่ือและนามสกลุจริงในการสมคัรเขา้ใชง้าน (Facebook.com, 2019) ในขณะท่ีการใชง้านผา่นโลกไซเบอร์อ่ืนๆ ไม่วา่จะ
เป็น ระบบส่งขอ้ความทนัที (Instant Messaging) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) การส่งขอ้ความผ่านทางโทรศพัท ์
(SMS) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ห้องสนทนา (Chat room) บล็อค (Blog) และ เกมออนไลน์ (Internet 
Gaming) (พิมพพ์ลอย รุ่งแสง, 2561) ไม่จ าเป็นวา่ผูใ้ชจ้ะตอ้งลงทะเบียนดว้ยช่ือและนามสกลุจริงเพ่ือยนืยนัตวัตน จึงท า
ใหก้ารรับรู้ความนิรนามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ไดม้ากกวา่บนเฟซบุ๊ก 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั คือควรเพ่ิมความตระหนกัรู้ถึงผลกระทบของการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์มาก
ข้ึนโดยเฉพาะในเยาวชน เน่ืองจากในปัจจุบนัมีตวัอยา่งท่ีพบไดห้ลากหลายไม่วา่จะเป็นในศิลปินดารา หรือในบุคคล
ทัว่ไปเป็นแบบอยา่งให้เยาวชนท าตามไดโ้ดยง่าย โดยช้ีให้เห็นวา่อิทธิพลของอารมณ์ขนัทางลบ การละเลยคุณธรรม 
และการรับรู้ความนิรนาม ท่ีเป็นหน่ึงอิทธิพลท่ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กมากข้ึน  
 
6. บทสรุป 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอารมณ์ขนัทางลบและพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกบนเฟซบุ๊ก โดยมีการละเลยคุณธรรมและการรับรู้ความนิรนามเป็นตวัแปรก ากบั โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ
บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน อายรุะหวา่ง 18-34 ปี จ านวน 209 คน
และเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)  
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 ผลการวิจยัพบวา่ 1) อิทธิพลของอารมณ์ขนัทางลบ การละเลยคุณธรรม การรับรู้ความนิรนาม ร่วมกนัท านาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้32.92% 2) อารมณ์ขนัแบบกา้วร้าวเพียงตวัเดียวไม่
สามารถท านายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กได ้แต่จะสามารถท านายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัก็ต่อเม่ือไดรั้บอิทธิพล
ก ากับของการละเลยคุณธรรมและการรับรู้ความนิรนามร่วมดว้ย 3) อารมณ์ขนัแบบลอ้เลียนตนเองสามารถท านาย
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั แต่ส่งผลตรงกนัขา้มเม่ือมีอิทธิพลก ากบัของการรับรู้ความนิร
นามมาร่วมด้วย ส่วนอิทธิพลก ากับของการละเลยคุณธรรมไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ขันแบบล้อเลียนตนเองท านาย
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กไดดี้ข้ึน 4) การรับรู้ความนิรนามมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกบนเฟซบุ๊ก  
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจากงานวจิยัพบวา่ 1) ขอ้ค าถามในมาตรวดัการละเลยคุณธรรม (เช่น เราไม่ควร
ถูกต าหนิต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสม ถา้ท าเพราะถูกกดดันจากเพ่ือน) หากเปล่ียนให้อยู่ในบริบทสังคมออนไลน์       
เฟซบุ๊กอาจท าให้ผลชดัเจนข้ึน 2) ขยายช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งให้มากข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
บนเฟซบุ๊กท่ีต่างกนัไป 

ดงันั้นขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัต่อไป คือ 1) ปรับปรุงมาตรวดัการละเลยคุณธรรมใหอ้ยูใ่นบริบทท่ีเกิดข้ึนบน
สังคมออนไลน์มากข้ึนเพ่ือดูอิทธิพลท่ีอาจจะส่งผลมากข้ึน 2) ศึกษาลึกลงไปถึงแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละตวัแปร 
การละเลยคุณธรรมประกอบไปดว้ย 8 กลไก และการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กประกอบไปดว้ย 9 ประเภท เพ่ือหาว่า
อิทธิพลใดท่ีส่งผลต่อแต่ละรูปแบบของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก 3) ศึกษาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊กมากข้ึนเพ่ือให้เขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาทางแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงจุด
มากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา 
ค าแนะน า พร้อมกบัให้แนวคิดเป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วง ขอขอบคุณกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมให้ก าลงัใจ จนท าให้
งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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