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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทาง       
ไซเบอรใ์นทีท่ างาน โดยงานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่ใชก้รณีศกึษาเป็นระเบยีบวธิวีจิยัดว้ยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึจากผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 9 ท่าน ที่เคยมปีระสบการณ์การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างานที่
หลากหลายและแตกต่างกนั ผลการศกึษาวจิยัพบว่า ประการที่หนึ่ง สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทาง    
ไซเบอร์ในที่ท างาน ประกอบด้วย (1) สาเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบังาน ได้แก่ การท างานผดิพลาด การท างานขา้มบทบาท 
และการท างานทีล่่าชา้ (2) สาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ภายในทมี การแข่งขนัภายในทมี และ (3) การ
สื่อสารภายในทมี และสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ไดแ้ก่ สาเหตุทีม่าจากบุคลกิการวางตวัในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร 
ลกัษณะของผูน้ าหรอืผูบ้รหิารองคก์ร การก าหนดบทบาทหน้าที ่นโยบายองคก์ร โครงสรา้งองคก์ร และการประเมนิผล
การท างาน และประการที่สอง ผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ประกอบด้วย     
(1) ผลกระทบดา้นสุขภาพจติ ไดแ้ก่ ความรูส้กึวติกกงัวล ความรูส้กึโดดเดีย่ว การรบัรูถ้งึความเครยีด และความรู้สกึ
ซมึเศรา้ (2) ผลกระทบดา้นงาน ไดแ้ก่ ผลการปฏบิตังิานลดลง ความผกูพนัในงานลดลง ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงาน 
และความพงึพอใจในงานลดลง และ (3) ผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธด์า้นความคดิท ารา้ยตวัเอง หรอืเคยมคีวามคดิฆ่าตวั
ตาย นอกจากนี้ ผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธด์า้นงาน และผลลพัธด์า้นสขุภาพจติ ยงัสง่ผลต่อกนัอกีดว้ย 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the factors affecting the causes and effects of cyberbullying 
victimization in the workplace. This research is a qualitative research by an in-depth interview with nine victims 
who have a variety and different experiences of cyberbullying victimization in the workplace. Firth, the results 
reveal that the causes of cyberbullying victimization in the workplace, including (1) job-related causes consist 
of mistaken working, roles conflict and delayed working, (2) team-related causes consist of team conflict, team 
competition, team communication and (3) organizational related causes consist of personality, organizational 
culture, leadership style, roles, organizational policy, organizational structure and performance evaluation. 
Second, the effects of cyberbullying victimization in the workplace, including (1) mental health outcomes consist 
of anxiety, loneliness, perceive stress, and depression, (2) work outcomes consist of poor work performance, 
low work engagement, intention to leave and low job satisfaction and (3) suicidal ideation, also mental health 
outcomes and work outcomes affect each other. 
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1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มกีารพฒันาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้ขดีจ ากดั (Samoh et al., 
2014) เทคโนโลยีได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวนั ระดบัปัจเจกบุคคล โดยเป็นเครื่องมือในการเขา้ถึงสื่อ
ออนไลน์จ านวนมาก ผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูล เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างบุคคล ในรูปแบบ
ต่างๆ ดว้ยการใชง้านผ่านโปรแกรมประยุกต์ไดง้่ายขึน้อกีดว้ย (สุภาวด ีเจรญิภานิช , 2560) หากใชส้ื่อสงัคมออนไลน์
เพื่อการกลัน่แกล้งกัน (Bullying) ของคนในสงัคม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา หรือสงัคมที่ท างานก็ตาม โดย
พฤตกิรรมนัน้เป็นความตัง้ใจกระท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความทุกข ์ความเจบ็ปวด เพื่อใหต้นเองรูส้กึมอี านาจเหนือกว่าผู้อื่น 
การสรา้งกลุ่มในสงัคมออนไลน์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการโจมตหีรอืกลัน่แกลง้ผูอ้ื่นโดยเฉพาะ เพื่อใหอ้กีฝ่ายหนึ่งขาย
หน้าหรอืทนไม่ไดจ้นกลายเป็นปัญหาบานปลายยากต่อการแกไ้ขได ้อกีทัง้  การกระท าดงักล่าวหากเกดิขึน้ซ ้าๆ อย่าง
ต่อเนื่องและมรีะยะเวลายาวนานกอ็าจส่งผลในทางลบ ก่อใหเ้กดิความรุนแรงขึน้ไดก้บัตวับุคคลผูถู้กกระท า และระดบั
สงัคมได้ (มูลนิธยิุวพฒัน์, 2019) งานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่ศกึษาเกี่ยวกบัการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 
(Cyberbullying) ส่วนใหญ่นัน้ ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นสถานศกึษาทีส่่งผลกระทบต่อเดก็ 
เยาวชน หรือนักเรียน (Landstedt & Gadin, 2011; Srabstein & Leventhal, 2010; Due et.al, 2005; Nansel et al., 
2001; Shearman, 2017; ลกัษม ีคงลาภ และคณะ, 2561) 

การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์(Cyberbullying) เป็นเรื่องของการคุกคามโดยการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสข์่มขูห่รอืท ารา้ย 
ตลอดจนสรา้งความอบัอาย และความกลวัต่อผูถู้กกระท า (Kiriakidis & Kavoura, 2010; Li, 2010) ทัง้นี้ การกลัน่แกลง้
ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน หมายถงึ การกระท าหรอืพฤตกิรรมการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อกลางในการสือ่สารโดย
มเีจตนาที่จะก่อให้เกดิความรู้สกึว่าถูกข่มขู่ คุกคาม และการล่วงละเมดิ การกลัน่แกล้งในโลกไซเบอร์นัน้เกดิขึ้นบน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมถึงโทรศพัท์มอืถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต นอกจากนี้ ยงัมีการใช้โปรแกรม
ประยุกตต่์างๆ เป็นเครื่องมอือกีดว้ย เช่น เวบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ หอ้งสนทนาออนไลน์ บลอ็ก โปรแกรมและเวบ็ไซต ์
สนทนาออนไลน์ เป็นต้น ซึง่สรา้งความวติกกงัวลและความเครียดทีน่ าไปสู่การลดลงของประสทิธภิาพการท างานของ
พนักงานในทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็าม การกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นสถานทีท่ างานไม่เพยีงแต่เป็นการยากต่อการตดิตาม
ผูก้ระท าแลว้ แต่ยงัควรรวมถงึการตรวจสอบการแพร่หลายในรปูแบบอื่นๆ ของการขม่ขูใ่นทีท่ างาน ซึง่มคีวามจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเพื่อรกัษาความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิอกีด้วย (Litmos, 2017) โดยมรีูปแบบของการกลัน่แกลง้ 
เช่น การสง่อเีมลทีไ่ม่เหมาะสม ภยัคุกคามทางอเีมล การเผยแพร่และการแสดงความคดิเหน็บนเครอืขา่ยสงัคม และการ
ส่งขอ้ความ / การสนทนาผ่านขอ้ความ ในทีท่ างาน หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เป็นต้น (Kubiszewski et al., 2015; Smith 
et al., 2008; Kowalski et al., 2008; Olweus, 2013; Culnan & Markus, 1987; Muller et al., 2012; Wingate et al., 
2013; Sionje & Smith, 2008; D'Cruz & Noronha, 2013; Taylor, 2018; Litmos, 2017; Shearman, 2017; 
Heatherington & Coyne, 2014; Dooley et al., 2009; Langos, 2012; Alhabash et al., 2013) 

งานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่ศกึษาเกี่ยวกบัการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ส่วนใหญ่นัน้ได้ท าการศกึษา
เกีย่วกบัการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นสถานศกึษาที่ส่งผลกระทบต่อเดก็ เยาวชน หรอืนักเรยีน (Landstedt & Gadin, 
2011; Srabstein & Leventhal, 2010; Due et.al, 2005; Nansel et al., 2001; Shearman, 2017; ลกัษมี คงลาภ และ
คณะ, 2561) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน (Cyberbullying in workplace) ใน
ต่างประเทศยงัมกีารศกึษาไม่มากนกั โดยในต่างประเทศเริม่ใหค้วามส าคญักบัการศกึษาในประเดน็ดงักล่าวเพิม่ขึน้ แต่
ยงัไม่มกีารศกึษาในภาพรวมถงึสาเหตุเชงิลกึทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ทมี และองคก์ร ต่อการเกดิการกลัน่
แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ตลอดจนผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดงักล่าวทัง้ในด้านสุขภาพ และการ
ท างาน ซึง่อาจรุนแรงถงึการคดิฆา่ตวัตายอกีดว้ย ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาถงึสาเหตุและผลกระทบเชงิลกึของการตก
เป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ตลอดจนผูป้ฏบิัตงิานในองคก์รทัง้ภาครฐั
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และเอกชน ในการก าหนดวธิกีารป้องกนั และลดอตัราการเกดิการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์ซึง่อาจส่งผลเสยีต่อบุคลากร
ในองคก์ร และสง่ผลกระทบต่อองคก์ร โดยผลการวจิยัในประเดน็ดงักล่าว จะสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาแนวทาง 
ก าหนดมาตรการ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ในระดบัประเทศ หรอืแนวทางในการป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาหรอื
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดก้บัตวับุคคล องคก์ร และสงัคม ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในทางวชิาการต่อไปในอนาคตอกีดว้ย 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวิจยัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงสาเหตุเชงิลึกของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ และ
ผลกระทบเชงิลกึจากการเป็นเหยื่อของการถูกกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในทีท่ างาน ประกอบด้วย  (1) เพื่อศกึษาสาเหตุ
ของการการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์ในปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบังาน ทมี และองคก์ร ต่อการตกเป็นเหยื่อ
การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน (2) เพื่อศึกษาการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ต่อ
ผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธท์างสุขภาพจติ ทีเ่ป็นความรูส้กึกงัวล ความรูส้กึโดดเดีย่ว ความรูส้กึซมึเศรา้ และการรบัรู้ ถึง
ความเครยีด (3) เพื่อศกึษาการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน ต่อผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธข์องงาน 
ทีเ่กีย่วกบัผลการปฏบิตังิาน ความผกูพนัในงาน ความพงึพอใจในงาน และความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงาน และ (4) เพื่อ
ศกึษาผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรด์้านผลลพัธท์างสุขภาพจติ ต่อผลลพัธ์ของงาน และ
การคดิฆา่ตวัตาย  
1.3 ค าถามการวิจยั 

จากทีม่าและความส าคญัของปัญหาการวจิยั แสดงใหเ้หน็ว่าการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน 
ท าใหผู้ท้ีต่กเป็นเหยื่อไดร้บัผลกระทบในรูปแบบต่างๆ ทีอ่าจมสีาเหตุและรปูแบบทีห่ลากหลาย ซึง่ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่
จะศกึษาเพื่อสาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบเชงิลกึที่เกดิขึน้ โดยผู้วจิยัได้ก าหนดค าถามการวจิยัไว้ ประกอบดว้ย    
(1) สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างานมาจากปัจจยัใด (2) พฤตกิรรมการกลัน่แกล้งทาง
ไซเบอรใ์นทีท่ างาน ทีก่ระท าต่อผูท้ีต่กเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ดงักล่าวเป็นอย่างไร (3) ผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อ
การกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน มผีลลพัธท์างสุขภาพจติ และผลลพัธข์องงานเป็นอย่างไร ตลอดจนหาทางออก
อย่างไรในการแกปั้ญหาของการตกเป็นเหยื่อดงักล่าว 
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกลัน่แกล้งแบบดัง้เดิม (Traditional bullying) การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 
(Cyberbullying) การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน (Cyberbullying in the workplace) พฤติกรรมการกลัน่แกล้ง
ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน (Cyberbullying behavior) การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน (Effects of 
cyberbullying victimization) และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

การกลัน่แกล้งแบบดัง้เดิม เป็นการกลัน่แกล้งในชวีติจรงิ ที่ประกอบดว้ย การกระท าทางกายภาพ การท ารา้ย
ดว้ยค าพดู การละเมดิ และการกระท าทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ เช่น การกดีกนัทางสงัคม และกระจายขา่วลอืทีอ่าจมผีลกระทบดา้น
ลบ เป็นต้น (Olweus, 1994) โดยการกลัน่แกล้งแบบดัง้เดมิส่วนใหญ่นัน้ มกัจะท าการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า สามารถ
คาดการณ์เหตุการณ์ได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบก้าวร้าวของการใช้อ านาจในการควบคุม มีรูปแบบของการกระท าที่อยู่ใน
รูปแบบของตวัต่อตวั ท าในที่ลบัจากสาธารณะ และสามารถท านายเหตุการณ์ รวมทัง้มปัีจจยัเสีย่งทีช่ดัเจน ส่วนการ
กลัน่แกล้งทางไซเบอร์มกัจะเกิดขึ้นแบบฉับพลนั ไม่สามารถระบุตัวตน สามารถกระท าได้ทุกสถานที่ ไม่สามารถ
คาดการณ์เหตุการณ์ไดล่้วงหน้า และมบีทบาทในการกลัน่แกลง้ไม่ชดัเจน (Cepin, 2016) 

การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ เป็นการกระท าหรอืพฤติกรรมที่คนหรอืกลุ่มคนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารผ่านสื่อหรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อท ารา้ยผู้อื่นอย่างจงใจ และอาจมกีารกระท าซ ้าๆ (Belsey & Chadwick, 
2003) โดยรูปแบบของภยัคุกคามจะใชช้่องทางออนไลน์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เป็นเครื่องมอื เช่น การข่มขู่ หรอื
ท ารา้ย รวมถงึการสรา้งความอบัอายและความกลวัของเหยื่อ (Kiriakidis & Kavoura, 2010; Li, 2010) และจงใจสรา้ง
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ความเจบ็ปวดแก่ผู้อื่น (Patchin & Hinduja, 2012) เพื่อท าร้ายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งยากที่จะปกป้องตนเอง (Sionje & 
Smith, 2008)  

การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเจตนา และมักจะเกิดขึ้นซ ้ามากกว่า 1 ครัง้ มี
วัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้ถูกกลัน่แกล้งได้รับความทุกข์ และใช้อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีการสื่อสารของเครื่องมือ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครื่องมอื  ซึง่สามารถเกดิขึน้ไดห้ลากหลายช่องทาง ทัง้ในโลกอนิเทอรเ์น็ตและอุปกรณ์การสื่อสาร
ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ อเีมล การสนทนา เวบ็บลอ็ก ขอ้ความโต้ตอบแบบทนัท ีการส่งรูป ขอ้ความ และวดิโีอ เป็นต้น 
(Hinduja & Patchin, 2008) ซึ่งมลีกัษณะส าคญั ได้แก่ การไร้ตวัตน หรอืตวัตนปลอม การขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ การ
ขาดผู้ควบคุมดูแล การแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ และความเสีย่งในการตกเป็นเหยื่อทีไ่ร้ขดีจ ากดั (ปองกมล สุรตัน์ , 
2561) 

ส าหรบัประเภทและรูปแบบของการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์มหีลายหลายรูปแบบ เช่น การโจมตกีนัดว้ยขอ้ความที่
รุนแรงหรอืหยาบคาย การก่อกวน คุกคามผูอ้ื่นอย่างซ ้าๆ การน าขอ้มูลส่วนตวั หรอื ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของผูอ้ื่นไป
เผยแพร่ การเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นความเทจ็เกี่ยวกบัผู้อื่น การแอบอ้างชื่อหรอืตวัตนของผู้ถูกกระท าเพื่อใหร้้าย การ
ติดตาม ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่นอย่างซ ้าๆ จริงจงัและรุนแรง การลบ บล็อก ขดัขวาง หรือปฏิเสธผู้อื่นออกจากกลุ่ม
ออนไลน์ และการท าร้ายร่างกายผูอ้ื่นและบนัทกึเป็นภาพหรอืวดิโีอเผยแพร่ผ่านช่องทางออกนไลน์ ท าให้ผู้อื่นไดร้บั
ความอับอาย กระทบต่อชื่อเสียงในทางลบ (Kowalski et al., 2008)การโจมตีด่าทอกันผ่านอินเตอร์เน็ตและ
โทรศพัทม์อืถอื การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอา้งตวัตนของผูอ้ื่น การแบลค็เมล ์การหลอกลวงออนไลน์ และ
การสรา้งกลุ่มเพื่อโจมตบีุคคลทีต่วัเองไม่ชอบ เป็นตน้ (ณฐัรชัต ์สาเมาะ, 2556) 

รูปแบบและประเภทของสาร (Message) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ รหสัของสารทีใ่ชค้ า (Verbal message 
codes) คือ ภาษาที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น เสียง (Sound) ตัวอักษร (Letters) ค า 
(Words) ค าสะกดการนัต ์เครื่องหมายต่างๆ ซึง่สิง่เหล่านี้สามารถน ามาเรยีบเรยีงเขา้เป็นถอ้ยค า เป็นวล ีและประโยคที่
มคีวามหมาย และรหสัของสารทีไ่ม่ใช้ค า (Nonverbal message codes) คอื สญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมาย ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
กบัการใชถ้้อยค า เช่น ดนตร ีการเต้นระบ า อากปักรยิาท่าทาง (Gesture) การแสดงทางหน้าตา (Facial expression)  
ส ีธง สญัญาณไฟ ควนั สญัญาณ การวาดภาพ เป็นตน้ (กนกวรรณ ดุษฏพีาณิชย,์ 2555) 

การกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน คอื การกระท าหรอืพฤตกิรรมการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสารโดยมเีจตนาทีจ่ะก่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าถูกคุกคามขม่ขู่ และการล่วงละเมดิ การกลัน่แกลง้ในโลกไซเบอร์
นัน้เกดิขึน้บนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ุกชนิดรวมถงึโทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอร์ และแทบ็เลต็ นอกจากนี้ ยงัมกีารใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นเครื่องมอือกีดว้ย เช่น เวบ็ไซต์สื่อสงัคมออนไลน์ หอ้งสนทนาออนไลน์ บลอ็ก โปรแกรม
และเวบ็ไซต ์สนทนาออนไลน์ เป็นตน้ ซึง่สรา้งความวติกกงัวลและความเครยีดทีน่ าไปสูก่ารลดลงของประสทิธภิาพการ
ท างานของพนักงานในทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็าม การกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นสถานทีท่ างานไม่เพยีงแต่เป็นการยากต่อ
การตดิตามผูก้ระท าแลว้ แต่ยงัควรรวมถงึการตรวจสอบการแพร่หลายในรูปแบบอื่นๆ ของการข่มขู่ในทีท่ างาน ซึง่มี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อรกัษาความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิอกีดว้ย (Litmos, 2017) โดยมรีปูแบบของการ
กลัน่แกลง้ เช่น การส่งอเีมลทีไ่ม่เหมาะสม ภยัคุกคามทางอเีมล การเผยแพร่และการแสดงความคดิเหน็บนเครือข่าย
สงัคม และการสง่ขอ้ความ / การสนทนาผ่านขอ้ความ ในทีท่ างาน หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เป็นตน้ (Taylor, 2018) 

สาเหตุของการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน มสีาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน หมายถงึ ปัจจยัหนึ่งทีส่่งเสรมิให้
เกดิการกลัน่แกลง้ในทีท่ างานอนัเป็นผลมาจากสภาพการท างานที่ไม่ด ีเช่น ปรมิาณงาน การตดัสนิใจนอกเหนือจาก
บทบาทที่ได้รบั (Hauge et al., 2007) ท าให้ผู้กระท าผดิเกดิความเครยีด ซึ่งเป็นตวักระตุ้นซ่อนเร้นของผู้กระท าผดิ
ก่อใหเ้กดิการกลัน่แกลง้เพื่อตอบสนองแรงกดดนัเหล่านัน้ (Bowling & Beehr, 2006) สาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี หมายถงึ 
พฤตกิรรมหรอืการกระท าระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มคนในทีท่ างาน ทีม่ลีกัษณะของความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในหน่วยงาน
ท าใหบ้รรยากาศทางสงัคมในทีท่ างานทีไ่ม่ด ีเช่น ความเครยีดในงาน พฤตกิรรมภาวะผูน้ า และบรรยากาศขององคก์ร 
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เป็นต้น (Hauge et al., 2007) รวมไปถึงความขดัแย้งระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นภายในทมี ซึ่งก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ระหว่างบุคลากรในทมี และน าไปสู่ผลการปฏบิตัิงานที่ลดลง และสาเหตุเกี่ยวขอ้งกบัองค์กร หมายถึง ปัจจยัภายใน
องคก์รทีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่ างาน เช่น การเปลีย่นแปลงภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ ความขดัแยง้ดา้นบทบาทหน้าที ่
และความไม่มัน่คงในการท างาน เป็นต้น รวมไปถงึปัญหาส่วนตวั เช่น  การดูถูกเหยยีดหยามเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 
(Baillien & Witte, 2009) โดยปัจจยัเหล่านี้อาจกระตุน้ใหเ้กดิการขม่ขูใ่นทีท่ างานทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่จะน าไปสู่
การเกดิการกลัน่แกลง้ในทีท่ างาน ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 แบบจ าลองทฤษฎกีารกลัน่แกลง้ในทีท่ างาน 

 
พฤติกรรมการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน อาจอยู่ในรูปแบบการข่มเหงผู้อื่นในที่ท างาน เช่น การใช้

ขอ้ความดถููกผูอ้ื่น และการแสดงความคดิเหน็ทีไ่ม่น่ารบัฟัง เป็นตน้ การคุกคามในทีท่ างาน เช่น การคุกคามทีก่่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อผูอ้ื่น หรอืองคก์ร เป็นต้น การหลบเลีย่งงาน เช่น การท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการท างาน เป็นต้น การ
ก่อวนิาศกรรมในการท างาน เช่น การท างานทีก่่อใหเ้กดิความผดิพลาด หรอืสรา้งความเสยีหายต่องาน เป็นต้น และ
การกระท าที่ส่งผลร้ายโดยตรงต่อผู้อื่นชดัเจน เช่น การขโมยผลงานของผู้อื่น เป็นต้น (Fox et al., 2001) ทัง้นี้ โดย
วธิกีารใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครื่องมอื 

การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัสภาวะทางจติใจทีส่่งผลกระทบต่อ
การท างานและมแีนวโน้มที่จะฆ่าตวัตาย (Nixon, 2014) โดย ความกดดนัในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัการกลัน่
แกลง้ในทีท่ างานสง่ผลกระทบต่อสขุภาพทางจติ ดา้นความรูส้กึกงัวล (Anxiety) ความรูส้กึเหงา (Loneliness) ความรูส้กึ
ซึมเศร้า (Depression) การรบัรู้ถึงความเครียด (Perceived stress) และการคิดฆ่าตัวตาย (Suicidal ideation) และ 
กระทบต่อผลการปฏบิตังิาน (Job performance) ความผูกพนัในงาน (Work engagement) ความรูส้กึพงึพอใจในงาน 
(Job satisfaction) และความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงาน (Intention to leave) (Potter et al., 2016) ดงัภาพที ่2  
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ภาพที ่2 บรรยากาศความปลอดภยัทางจติแสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบการท างาน การกลัน่แกลง้  

และการคุกคามทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพและการท างาน 
 
นอกจากนี้ จากแบบจ าลองเชงิทฤษฎ ีของ Iranzo et al. (2019) แสดงใหเ้หน็ว่า ผลกระทบทีเ่กดิจากการถูกกลัน่

แกลง้ทางไซเบอรส์ าหรบัผูท้ีต่กเป็นเหยื่อค่อนขา้งรา้ยแรง ซึง่การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความคดิฆา่ตวัตายในผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกกลัน่แกล้งทางอินเทอร์เน็ตกับตัวแปรด้านการปรับตัวทางจิตสังคม ได้แก่ การรับรู้
ความเครยีด ความเหงา อาการซมึเศรา้ และความทุกขท์างจติวทิยา พบว่า ความคดิฆา่ตวัตายมคีวามสมัพนัธท์างออ้ม
มากกว่าผลกระทบโดยตรง (Sampasa-Kanyinga et al., 2014) ดงัภาพที ่3 

 

 
ภาพที ่3 แบบจ าลองเชงิทฤษฎเีพื่อทดสอบทัง้ทางตรงและทางออ้มถงึผลกระทบการตกเป็นเหยือ่ทางไซเบอร ์

และการตกเป็นเหยื่อเกดิความคดิฆา่ตวัตาย 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้น 
กรอบแนวคดิในการวจิยัเบือ้งตน้ ส าหรบัการศกึษาสาเหตุและผลกระทบเชงิลกึของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้

ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน จะเหน็ไดว้่า การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์นัน้ มสีาเหตุทีเ่ป็นทีม่าของการเกดิพฤตกิรรมการกลัน่
แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน ไดแ้ก่ สาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน (Job related cause) สาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี (Team 
related cause) และสาเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กร (Organization related cause) โดยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ท าให้ผูถู้ก
รังแกหรือตกเป็นเหยื่อดังกล่าวจะได้รับผลกระทบที่เป็นผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต (Mental health outcomes) ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความรูส้กึวติกกงัวล (Anxiety) ความรูส้กึซมึเศรา้ (Depression) ความรูส้กึโดดเดีย่ว (Loneliness) และ
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การรบัรูถ้งึความเครยีด (Perceived stress) สว่นผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธด์า้นงาน (Work outcomes) ประกอบดว้ย  ผล
การปฏบิตังิาน (Job performance) ความผกูพนัในงาน (Work engagement) ความพงึพอใจในงาน (Job satisfaction) 
และความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงาน (Intention to leave) นอกจากนี้ กรอบการวจิยันี้ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ผลกระทบดา้น
สขุภาพจติ (Mental health outcomes) จะสง่ผลต่อผลลพัธด์า้นงาน (Work outcomes) และการคดิฆา่ตวัตาย (Suicidal 
ideation) ทัง้นี้ ผลกระทบดา้นงาน (Work outcomes)  ยงัสง่ผลต่อผลลพัธด์า้นสขุภาพจติอกีดว้ย ดงัภาพที ่4 

 

 
ภาพที ่4 กรอบแนวคดิในการวจิยัเบือ้งตน้ ส าหรบัการศกึษาสาเหตุและผลกระทบเชงิลกึ 

ของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อตอบค าถามงานวจิยั โดยเลอืกการใช้กรณีศกึษาเป็นระเบยีบวธิวีจิยัซึง่ใชว้ธีี
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผูท้ีม่ปีระสบการณ์การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นสถานทีท่ างานเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทัง้นี้ การด าเนินงานเกบ็ขอ้มลูในงานวจิยันี้จะด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างานทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนแบบรายบุคคล และมผีู้
มใีหข้อ้มูลหลกัจ านวน 9 ท่าน โดยจะศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูใหท้ราบถงึสถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการ
ตกเป็นเหยื่อของการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน 

งานวจิยันี้เป็นการศกึษาถงึสาเหตุ และผลกระทบเชงิลกึจากการตกเป็นเหยื่อของการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์น
ทีท่ างาน เฉพาะกลุ่มประชากรผูท้ีต่กเป็นเหยื่อของการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างานเท่านัน้ ทัง้ชายและหญงิที่
อยู่ในวยัท างาน และมปีระสบการณ์ตรงในการเป็นผูถู้กกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
ด้วยอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถอื หรอือุปกรณ์การสื่อสารอื่นที่สามารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตได้ ในขัน้ต้นจะ
จดัเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 15 ท่าน แต่เนื่องจากผูท้ีต่กเป็นเหยื่อมกัมพีฤตกิรรมเกบ็ตวัแยกจากสงัคมหรอื
เพื่อนร่วมงาน ไม่ปรกึษาหรอืบอกเล่าเหตุการณ์ใหผู้อ้ื่นทราบ (ปองกมล สุรตัน์, 2561)  ท าใหไ้ม่สามารถมอีาสาสมคัร
ในจ านวนมากได ้นอกจากนี้ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจ านวนหนึ่งจะไม่เปิดเผยตวัตน จงึมอีาสาสมคัรเพยีง 9 ท่าน โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัต้องเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์จากการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอรม์ากกว่า 1 ครัง้ต่อเหตุการณ์หรอือย่างน้อย 1 
ครัง้หากเป็นเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสภาพจติใจ สงัคมและการด าเนินชวีติของผูท้ีต่กเป็นเหยื่อ เช่น ไม่สามารถใช้
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ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างปกต ินอนไม่หลบั เครยีดเรือ้รงั แยกตวั ถูกดูหมิน่ประณามจากสงัคม ขาดการท างานบ่อยครั ้ง 
หรอืจนกระทัง่ลาออกจากงาน เป็นตน้ 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจ ัยได้ค านึงถึงประเด็นความน่าไว้วางใจของงานวิจยั เพื่อให้มัน่ใจว่างานวิจัยที่ได้
ด าเนินการศกึษานัน้ ได้รบัการรวบรวมและวเิคราะห์ประเดน็ทีส่ าคญัจากการศกึษาวจิยัอย่างครบถ้วน และสามารถ
ตอบค าถามของการวจิยัได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยผู้วิจยัได้เชญิผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านในด้านที่เกี่ยวขอ้ง 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารงานบุคคลและองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและสาธารณสุข และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นจติวทิยาและองคก์ร ซึง่เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาวจิยั
ในครัง้นี้ ตลอดจนมปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ขา้งต้นเป็นเวลามากกว่า 10 ปี อกีทัง้ ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างานเป็นอย่างด ีในการยนืยนัผลจากการวเิคราะห์ของผูว้จิยั 
 
5. ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
5.1 สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบังาน ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 6 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า การท างานขา้มบทบาทหรอืตดัสนิใจนอกบทบาท เช่น การน าเสนองานโดย
ไม่ผ่านหวัหน้างาน การด าเนินงานทีน่อกเหนือจากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นตน้ การท างานผดิพลาด และการท างาน
ล่าชา้ ทีก่ระทบกบัผูร้่วมงานอื่น สามารถน าไปสูก่ารกลัน่แกลง้ได ้
5.2 สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัทีม ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 5 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า ความขดัแยง้ภายในทมีอาจเป็นสาเหตุหลกัดา้นทมีของการกลัน่แกลง้ทาง
ไซเบอรใ์นทีท่ างาน เนื่องจาก ทมีงานบางรายไม่เขา้ใจในขอ้ตกลงร่วมกนัของทมี ตลอดจนการกลวัเสยีผลประโยชน์ที่
อาจเกดิขึน้ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต การแข่งขนัภายในทมี เป็นที่มาของการกลัน่แกล้ง  และการสื่อสารภายในทมี ที่
สง่ผลใหเ้กดิความเขา้ใจคลาดเคลื่อน จนน าไปสูก่ารกลัน่แกลง้อกีไดอ้กีดว้ย 
5.3 สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัองคก์ร ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า การปรบันโยบาย ซึง่อาจท าใหพ้นักงานบางรายรูส้กึไม่ไดร้บัความเป็น
ธรรม การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงาน อาจท าให้พนักงานรู้สกึเสยีผลประโยชน์บางอย่าง การปรบัปรุง
โครงสรา้งองคก์ร ทีอ่าจส่งผลต่อความรูส้กึและความเขา้ใจผดิบางประการ การวางตวัหรอืก าหนดบุคลกิภาพในองคก์ร 
ที่อาจเป็นเป้าหมายของการกลัน่แกล้ง นอกจากนี้ยงัอาจส่งผลให้ตกเป็นเหยื่อของการกลัน่แกล้งดงักล่าว เช่น การ
วางตวัทีโ่ดดเด่นกว่าพนกังานอื่นในทีท่ างาน หรอืแมแ้ต่การเป็นคนเงยีบๆ ทีไ่ม่พดูหรอืโตต้อบกบัผูค้นในทีท่ างาน เป็น
ต้น การที่องค์กรมวีฒันธรรมการแบ่งพรรคแบ่งพวกที่เกดิขึน้ในทีท่ างาน และวฒันธรรมการเหน็การกลัน่แกล้งในที่
ท างานเป็นเรื่องปกต ิการก าหนดบทบาทที่ไม่ชดัเจนขององค์กรอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ของพนักงานภายในองคก์ร 
และองคก์รมผีูน้ าหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รทีม่ลีกัษณะเพกิเฉยกบัเหตุการณ์การกลัน่แกลง้ในทีท่ างาน วางตวัไม่
เป็นกลาง หรอืเป็นสว่นหนึ่ง และมสีว่นในการสง่เสรมิพนกังานในการกระท านัน้ น าไปสูก่ารกลัน่แกลง้ในรปูแบบต่างๆ 
5.4 พฤติกรรมการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างานมหีลากหลายประเภท 
ไดแ้ก่ การถูกใส่รา้ยป้ายส ีการถูกใชข้อ้ความ หรอืรูปภาพเสยีดส ีลอ้เลยีน การถูกขโมยไฟลง์านและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังาน การถูกประจานใหเ้กดิความอบัอาย การถูกต่อว่า ด่าทอ หรอืใชข้อ้ความไม่สุภาพ และการถูกเพกิเฉยในกลุ่ม
สนทนาออนไลน์  
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5.5 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านสุขภาพจิต ท่ีเป็น
ความรูสึ้กวิตกกงัวล 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามรูส้กึกงัวลในภาพลกัษณ์ในทีท่ างานว่าบุคคลอื่นจะมองตนเองใน

ลกัษณะใด เนื่องจากเป็นระดบัผู้บริหารในองค์กร และเป็นบุคลากรที่ต้องท างานกบัผู้บริหารในองค์กรบ่อยครัง้ มี
ความรูส้กึกงัวลว่าจะส่งผลกระทบต่องาน เนื่องจากต้องประสานงานระหว่างกนัในองค์กร รูส้กึกงัวล ท าใหข้าดความ
มัน่ใจในการตดัสนิใจในเรื่องสว่นตวั การท างาน และการวางตวัในองคก์ร  
5.6 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านสุขภาพจิต ท่ีเป็น

ความรูสึ้กโดดเด่ียว 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามรูส้กึว่าไม่มเีพื่อนในทีท่ างาน ถูกมองว่าเป็นคนแปลก ไม่ต้องการ

พบปะบุคคลอื่น ไม่ต้องการใหก้ารตกเป็นเหยื่อของตนเองไปกระทบกบัเพื่อนร่วมงานอื่นในทีท่ างาน เพราะมองว่าเป็น
เรื่องสว่นบุคคล และรูส้กึว่าไม่มใีครในทีท่ างานทีส่ามารถใหค้ าแนะน าหรอืแสดงความรูส้กึได ้ 
5.7 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านสุขภาพจิต ท่ีเป็น

ความรูสึ้กซึมเศรา้ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามรูส้กึเศรา้ มอีาการซมึเศรา้ และเป็นโรคซมึเศรา้ มคีวามรูส้กึแย่และ

หดหู่ มคีวามรูส้กึถงึความผดิหวงั มคีวามรูส้กึว่าตนเองไรคุ้ณค่า และหมดก าลงัใจ  
5.8 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านสุขภาพจิต ท่ีเป็นการรบัรู้

ถึงความเครียด 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงให้เหน็ว่า มีความรู้สกึเครยีด ไม่รู้วธิแีก้ไขปัญหา และรู้สกึกดดนัจากเหตุการณ์ 

เน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้แต่ยงัตอ้งท างานในองคก์ร  
5.9 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านงาน ท่ีเก่ียวกบัผลการ

ปฏิบติังาน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า มผีลงานลดลง คุณภาพของงาน หรอืการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

ลดลง รวมถงึการประสานงานในส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งขององค์กรท างานช้าลง มคีวามเสยีหายต่อชื่อเสยีงและความ
น่าเชื่อถอืในต าแหน่งงาน รวมไปถงึไดร้บัการประเมนิผลการท างาน การพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนประจ าปี ตลอดจนการ
พจิารณาค่าตอบแทนต่างๆ ลดลง และไม่สามารถทีจ่ะท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพเท่าทีม่ไีด ้เน่ืองจากไม่มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการในสิง่ต่างๆ ซึง่เป็นผลมาจากการตกเป็นเหยื่อดงักล่าว  
5.10 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านงาน ท่ีเก่ียวกบัความ

ผกูพนัในงาน 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงให้เห็นว่า มีความรู้สึกไม่อยากท างาน ไม่อยากมาท างาน และไม่มาท างาน 

เน่ืองจากไม่อยากถูกกลัน่แกลง้ และไม่ตอ้งการพบปะผูค้นทีเ่กีย่วขอ้งในเหตุการณ์การกลัน่แกลง้ทีเ่กดิขึน้ มคีวามสนใจ
ในการท างานน้อยลง รู้สกึไม่เต็มใจที่จะใส่ใจกบังานที่รบัผดิชอบหรอืได้รบัมอบหมาย และมคีวามรู้สกึผูกพนัในการ
ท างานน้อยลง ไม่มคีวามผกูพนัในงาน และไม่ตอ้งการมสีว่นร่วมในกจิกรรมการท างาน  
5.11 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านงาน ท่ีเก่ียวกบัความ     

พึงพอใจในงาน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 3 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามรูส้กึไม่ดต่ีองานและมคีวามพงึพอใจในงานลดลง รวมทัง้ ไม่พงึพอใจ

กบังานในปัจจุบนั ต้องการเปลีย่นลกัษณะของงานทีไ่ม่อยู่ภายใตก้ารดูแลของใคร ภายหลงัจากประสบกบัสถานการณ์
การกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นสถานทีท่ างานทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง  
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5.12 การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอรใ์นท่ีท างาน ส่งผลต่อผลกระทบด้านงาน ท่ีเก่ียวกบัความ
ตัง้ใจท่ีจะลาออกจากงาน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามรูส้กึตอ้งการทีจ่ะลาออกจากงาน และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกจาก

งาน รูส้กึอดึอดั ไม่อยากจดจ า และไม่มคีวามสขุในการท างาน และผูท้ีต่กเป็นเหยื่อบางรายตดัสนิใจลาออกจากงาน  
5.13 ผลกระทบท่ีเป็นผลลพัธด้์านสุขภาพจิต ส่งผลต่อผลลพัธด์้านงาน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ทัง้ 9 ท่าน แสดงใหเ้หน็ว่า การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน ซึง่จะท าใหผู้ท้ี่
ตกเป็นเหยื่อและไดร้บัผลกระทบด้านสุขภาพจติ ได้แก่ ความวติกกงัวล ความรูส้กึโดดเดีย่ว ความรู้สกึซมึเศรา้ หรอื
ความรู้สกึเครยีด ยงัส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดงักล่าวมผีลลพัธ์ด้านงานในทางลบ ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลการปฏบิตัิงาน 
ความผูกพนัในงาน ความพงึพอใจในงาน หรอืมคีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงาน ทัง้นี้ เมื่อเป็นผูท้ีต่กเป็นเหยื่อการกลัน่
แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน ทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นสขุภาพจติ จะสง่ผลต่อผลกระทบดา้นงานอกีดว้ย 
5.14 ผลกระทบท่ีเป็นผลลพัธด้์านงาน ส่งผลต่อผลลพัธด้์านสุขภาพจิต 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ทัง้ 9 ท่าน แสดงให้เห็นว่า การตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ซึ่งได้รบั
ผลกระทบดา้นงาน เช่น มปีระสทิธภิาพในการท างานลดลง การประสานงานต่างๆ ทีช่า้ลง เป็นต้น สามารถส่งผลให้
เกดิความเครยีด และแรงกดดนัดา้นจติใจได ้
5.15 ผลกระทบท่ีเป็นผลลพัธด้์านสุขภาพจิต ส่งผลต่อการคิดฆ่าตวัตาย 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ทัง้ 2 ท่าน แสดงให้เหน็ว่า เคยมคีวามคดิท าร้ายตวัเอง และเคยมคีวามคดิฆ่าตวัตาย เนื่องจาก
ประสบปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ดงักล่าว และเหตุการณ์อื่นๆ ในชวีติ ท าใหเ้กดิความวติกกงัวล รูส้กึเหงา ซมึเศรา้ หรอื
รู้สกึเครยีด จนถึงจุดที่รู้สกึว่าจะท ารา้ยตวัเองหรอืฆ่าตวัตายซึ่งเป็นหนทางเดยีวที่จะปราศจากปัญหาและความทุกข์
ทรมาน 
 
6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ประกอบด้วย (1) สาเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบังาน 
ไดแ้ก่ การท างานผดิพลาด การท างานขา้มบทบาท และการท างานทีล่่าชา้ (2) สาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี ไดแ้ก่ ความ
ขดัแยง้ภายในทมี การแข่งขนัภายในทมี และการสื่อสารภายในทีม และ (3) สาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ไดแ้ก่ บุคลกิ
การวางตวัในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร ลกัษณะของผูน้ าหรอืผูบ้รหิารองคก์ร การก าหนดบทบาทหน้าที ่นโยบายองคก์ร 
โครงสรา้งองคก์ร และการประเมนิผลการท างาน  

ส าหรบัผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ประกอบด้วย (1) ผลกระทบด้าน
สุขภาพจิต ได้แก่ ความรู้สึกวิตกกังวล  ความรู้สึกโดดเดี่ยว  การรับรู้ถึงความเครียด  และความรู้สึกซึมเศร้า                
(2) ผลกระทบด้านงาน ได้แก่ ผลการปฏบิตังิานลดลง ความผูกพนัในงานลดลง ความตัง้ใจที่จะลาออกจากงาน และ
ความพงึพอใจในงานลดลง และ (3) ผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธด์า้นความคดิท ารา้ยตวัเอง หรอืเคยมคีวามคดิฆ่าตวัตาย 
นอกจากนี้ ผลกระทบทีเ่ป็นผลลพัธด์า้นงาน และผลลพัธด์า้นสขุภาพจติ ยงัสง่ผลต่อกนัอกีดว้ย 

จากผลการศกึษาสาเหตุและผลกระทบเชงิลกึของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน จากผูใ้ห้
สมัภาษณ์จ านวน 9 ท่าน เป็นไปตามกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้นที่ออกแบบมาจากการทบทวนเอกสาร แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัภาพที ่5 
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ภาพที ่5 ผลการศกึษาสาเหตุและผลกระทบเชงิลกึของการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน 

 
6.2 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากงานวิจยั 

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนสามารถน าผลการวจิยัไปก าหนดแนวทางการป้องกนัหรอืก าหนดบทลงโทษส าหรบั
การกลัน่แกลง้ เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการท างาน ทมี และองคก์ร รวมถงึการสรา้งความ
เขา้ใจในผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูท้ีต่กเป็นเหยื่อ เพื่อใหผู้ก้ลัน่แกลง้ตระหนกัและเขา้ใจถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบั
ผูอ้ื่นทัง้ทางจติใจและในงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยการก าหนดนโยบายการบรหิารงาน การประเมนิผลการท างาน และการ
ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหเ้หมาะสม โดยอาจพจิารณาจากความสามารถของพนักงานเชงิประจกัษ์ รวมไปถงึการก าหนด
บทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบของพนักงานให้มคีวามชดัเจน ทัง้นี้ อาจมกีารให้ความรู้เกี่ยวกบับุคลกิภาพที่ด ีการ
วางตวัในองคก์ร และการมปีฏสิมัพนัธต่์อเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสมในทีท่ างานส าหรบัพนกังานใหม่ เพื่อลดการตก
เป็นเป้าหมายของการกลัน่แกลง้ในที่ท างาน นอกจากนี้ ผูบ้รหิารองคก์ร ผูน้ า หรอืหวัหน้าหน่วยงาน ตลอดจนหวัหน้า
งานไม่ควรเพกิเฉยต่อเหตุการณ์การกลัน่แกลง้ในทีท่ างาน ควรวางตวัเป็นกลาง ไม่เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งหรอืมสี่วนใน
การส่งเสริมพนักงานที่มทีศันคติ และพฤติกรรมการกระท าการกลัน่แกล้งภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นทศันติและ
พฤติกรรมที่จะน าไปสู่การกลัน่แกล้งเกดิขึน้ในทีท่ างาน ทัง้นี้ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกนัและลดความเสีย่งของการ
กลัน่แกล้งทีอ่าจเกดิขึน้ดงักล่าว หรอืก าหนดเป็นบทลงโทษส าหรบัการกลัน่แกล้ง รวมถึงการก าหนดแนวทางในการ
จดัการกบัการกลัน่แกลง้และขอ้เสนอแนะส าหรบัการแกปั้ญหาทีด่สี าหรบัผูท้ีต่กเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ ควรสรา้งความ
ตระหนกัใหแ้ก่พนกังาน เกีย่วกบัผลกระทบของการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างาน ทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูท้ีต่กเป็นเหยื่อ 
เพื่อไม่ใหส้ง่ผลเสยีหรอืกระทบกระต่อพนกังานและองคก์รโดยรวม 
6.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

การศกึษาวจิยันี้ครัง้นี้ เป็นการศกึษาจากตวัอย่างทีเ่ป็นผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 9 ท่าน ซึง่อาจไม่เพยีงพอ เน่ืองจาก
ผูท้ีต่กเป็นเหยื่อมกัมพีฤตกิรรมเกบ็ตวัแยกจากสงัคมหรอืเพื่อนร่วมงาน ไม่ปรกึษาหรอืบอกเล่าเหตุการณ์ใหผู้อ้ื่นทราบ 
(ปองกมล สุรตัน์, 2561)  ท าใหไ้ม่สามารถมอีาสาสมคัรในจ านวนมากได ้นอกจากนี้ ผูท้ีต่กเป็นเหยื่อจ านวนหนึ่งจะไม่
เปิดเผยตวัตน การทีม่ผีูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนน้อยท าใหไ้ม่สามารถท าการศกึษาเชงิวเิคราะหโ์ดยจ าแนกตามประเภทของ
การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน และการศกึษาเปรยีบเทยีบตามลกัษณะทางประชากรหรือในบรบิทอื่นๆ เช่น 
เพศ และอายุ เป็นต้น รวมไปถึงการศกึษาเปรยีบเทยีบประเภทขององค์กรและประสบการณ์การท างาน ดงันัน้ ผล
การศกึษาอาจไม่สามารถใชก้บับุคคลหรอืกลุ่มของสถานทีท่ างานทีม่อีายุ เพศ ประสบการณ์การท างาน หรอืองคก์รใดๆ 
บางกลุ่มได ้เนื่องจากอายุ เพศ ประสบการณ์การท างาน และประเภทขององคก์รทีแ่ตกต่างกนั อาจมลีกัษณะ รูปแบบ 
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และประเภทของการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในสถานที่ท างานที่แตกต่างกนั ตลอดจนความสามารถในการรบัมือกบั
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตกเป็นเหยื่อการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรใ์นทีท่ างานไดใ้นลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
6.4 ข้อเสนอแนะและงานวิจยัในอนาคต 

ส าหรบังานวจิยัในอนาคต เน่ืองจากงานวจิยันี้ยงัไม่ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อศกึษาผลของการตกเป็นเหยื่อ จ าแนกตาม
ประเภทของการกลัน่แกล้งในทีท่ างาน การศกึษาเปรยีบเทยีบตามลกัษณะประชากรศาสตร ์รวมถึงการเปรยีบเทยีบ
วฒันธรรมขององค์กร ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จดัท าวิจยัต่อเนื่องเพื่อจดัประเภทของการกลัน่แกล้ง 
นอกจากนี้ ผูท้ีส่นใจจดัท างานวจิยัต่อเนื่องยงัสามารถน ากรอบแนวคดิการวจิยัทีไ่ดจ้ากการวจิยันี้ไปศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรดว้ยการวจิยัเชงิปรมิาณในอนาคตอกีดว้ย 
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