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บทคัดย่อ 
 

งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาสาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบของการ  
ตกเป็นเหยื ่อการกลั ่นแกล้งทางไซเบอร์ ในที ่ท างาน โดยงานวิจัยนี ้ เป ็นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งใช้กรณีศึกษาเป็นระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 9 ท่าน ที่เคยมีประสบการณ์  
การตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างานที่หลากหลายและแตกต่างกัน ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 

1. สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ประกอบด้วย  
(1) สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ การท างานผิดพลาด การท างานข้ามบทบาท และการท างานที่ล่าช้า 
(2) สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับทีม ได้แก่ ความขัดแย้งภายในทีม การแข่งขันภายในทีม และการสื่อสาร
ภายในทีม และ (3) สาเหตุที่เกี ่ยวข้องกับองค์กร ได้แก่ สาเหตุที่มาจากบุคลิกการวางตัวในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะของผู้น าหรือผู้บริหารองค์กร การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบายองค์กร 
โครงสร้างองค์กร และการประเมินผลการท างาน 

2. ผลกระทบจากการตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน ประกอบด้วย 
(1) ผลกระทบด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความรู้สึกวิตกกังวล ความรู้สึกโดดเดี่ยว การรับรู้ถึงความเครียด 
และความรู้สึกซึมเศร้า (2) ผลกระทบด้านงาน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานลดลง ความผูกพันในงานลดลง 
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน และความพึงพอใจในงานลดลง และ (3) ผลกระทบที่เป็นผลลัพธ์  
ด้านความคิดท าร้ายตัวเอง หรือเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ผลกระทบที่เป็นผลลัพธ์ด้านงาน 
และผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต ยังส่งผลต่อกันอีกด้วย 
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(2) 

งานวิจัยนี้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 9 ท่านเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถ 
ศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์โดยจ าแนกตามประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในที่ท างาน และ
การศึกษาเปรียบเทียบตามลักษณะทางประชากรหรือในบริบทอื่น ๆ เช่น เพศ และอายุ เป็นต้น  
รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบประเภทขององค์กรและประสบการณ์การท างาน 

ส าหรับงานวิจัยในอนาคต เนื่องจากงานวิจัยนี้ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผลของ  
การตกเป็นเหยื ่อ จ าแนกตามประเภทของการกลั ่นแกล้งในที ่ท างาน การศึกษาเปรียบเทียบ  
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ รวมถึงการเปรียบเทียบวัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ
ให้ผู้ที่สนใจ จัดท าวิจัยต่อเนื่องเพื่อจัดประเภทของการกลั่นแกล้ง นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจจัดท างานวจิัย
ต่อเนื่อง ยังสามารถน ากรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้จากการวิจัยนี้ไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณในอนาคตอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์, การตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง 

ในทีท่ างาน, การกลั่นแกล้งออนไลน์, การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต 
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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. The results reveal that: 

1.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. 

2. 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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(4) 

This research data were collected by nine victims only, cannot study 
analytical by type of cyberbullying in the workplace and comparative studies based 
on demographic characteristics such as sex and age, etc. Including comparative study 
of the type of organization and work experience. 

For those interested in conducting further research on victims by classifying 
the type of bullying in the workplace, demographic characteristics and organizational 
structure. In addition, the conceptual framework of this research can also be used to 
study of the relationships between variables with quantitative research in the future. 
 
Keywords: cyberbullying, cyberbullying Victimization, workplace bullying, Online 

Bullying, Internet Bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ref. code: 25625602037300BRJ


