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Abstract
Objectives: To compare self-esteem and
social support among the victim of bully group,
the bully group, the bully/victim group and the
non-involved to bully/victim group in junior high
school students.
Methods: The samples were 527 students
who were studying in grade 7 - 9 in the academic
year 2015 from three schools in a province in
the south under the office of the secondary
education. The research instruments including
general information questionnaire, bullying
behavior questionnaire, self-esteem questionnaire,

and social support questionnaire. Data were
analyzed using descriptive statistics and One-way
Analysis of Variance.
Results: The results revealed that there are
statistically and significantly different in three
pairs of mean scores of self-esteem which are
1) the victim group and the non-involved to
bully/victim group (p = .019, 2) the bully/victim
group and the non-involved to bully/victim group
(p < .001), and 3) the bully/victim group and
the victim group (p < .001). In addition, the
results revealed that there are statistically and
significantly different in two pairs of mean scores
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2) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกและกลุ่ม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (p < .001),
และ 3) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นและถูกรังแกกับ
กลุ่มผู้ถูกรังแก (p < .001) และพบว่า ค่าเฉลี่ยการ
สนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 2 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่น
กับถูกรังแกและกลุ่มผู้ถูกรังแก (p = .019) และ
2) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกและกลุ่ม
Keywords: Bullying, Students, Adolescents, ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (p = .007)
สรุป: ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็น
Self-Esteem, Social Support
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาโปรแกรม
ป้องกันพฤติกรรมรังแกกันต่อไป
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเอง และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมรังแกกัน นักเรียน วัยรุ่น
ระหว่างกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น กลุ่มที่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม
เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นและผู้ถูกรังแก และกลุ่มที่ไม่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียนระดับ ความส�ำคัญของปัญหา
พฤติ ก รรมรั ง แกกั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
มัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน พฤติกรรมก้าวร้าว เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่ก�ำลังศึกษาในภาค ที่ มี อ� ำ นาจเหนื อ กว่ า เจตนาท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น ได้ รั บ
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จาก 3 โรงเรียน อั น ตรายหรื อ เดื อ ดร้ อ นทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ของจั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคใต้ จ� ำ นวน 527 คน เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกได้
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล ทางร่างกาย ค�ำพูด หรือวิธีการต่าง ๆ (เกษตรชัย
ทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมรังแกกันส�ำหรับ และหีม, 2556; สมบัติ ตาปัญญา, 2549; Olweus,
นักเรียน แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง 1996) พฤติกรรมรังแกกัน แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
และแบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม การรังแกด้านร่างกาย การรังแกด้านวาจา และ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย และสถิ ติ การรังแกด้านสังคม โดยการรังแกกันด้านร่างกาย
เช่น การกัด ชก ตบตี เตะ ต่อย ผลัก ขัดขาให้สะดุด
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมี 1 ตัวแปร
ผลการศึกษา: ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ การ หรือล้มกระแทก เป็นต้น การรังแกด้านวาจา เช่น
เห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ การพูดค�ำหยาบ ล้อเลียนชื่อพ่อแม่หรือรูปร่าง พูด
ทางสถิติ 3 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ถูกรังแกและกลุ่ม เสียดสี ขู่ ต�ำหนิ เป็นต้น และการรังแกด้านสังคม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (p = .019), เช่น การไม่สนใจ ไม่ให้เข้ากลุ่ม สร้างเรื่องโกหก
of social support which are the bully/victim group
and the victim group (p = .019), and 2) the bully/
victim group and the non-involved to bully/victim
group (p = .007).
Conclusion: Results from this study could
be applied for developing programs to prevent
bullying behaviors in junior high school students.
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ปล่อยข่าวลือ เป็นต้น (ชุตินาถ ศักรินทร์กุล และ
อลิสา วัชรสินธุ, 2557; Khamis, 2015; Pengpid &
Peltzer, 2013)
เมือ่ เกิดพฤติกรรมรังแกกัน สามารถจ�ำแนก
บุ ค คลออกเป็ น กลุ ่ ม ตามการมี ป ระสบการณ์
รังแกกันออกเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
รั ง แกกั น และกลุ ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
รั ง แกกั น โดยที่ ก ลุ ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
รังแกกัน ยังแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่ม
ผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับ
ถู ก รั ง แก จากการทบทวนงานวิ จั ย พฤติ ก รรม
รังแกกันในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ต่างประเทศของพอลลาสทริ และคณะ (Pollastri,
Cardemil, & O’Donnell, 2010) พบว่า มีนักเรียน
ที่อยู่ในกลุ่มผู้รังแกผู้อื่น ร้อยละ 12.69 กลุ่มผู้ถูก
รังแก ร้อยละ 12.68 และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผู้อื่นกับถูกรังแก ร้อยละ 34.70 การศึกษาของ
โจฟรี - วี ลาสควีส และคณะ (Jofre-Velasquez
et al., 2011) พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูก
รังแก ร้อยละ 20.5 กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น ร้อยละ 13.1
และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก ร้อยละ
27.4 ส่วนการศึกษาในไทยของกอร์ปบุญ ภาวะกุล
และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2554) พบว่า มีนักเรียน
ที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกรังแก ร้อยละ 17.72 กลุ่มผู้รังแก
ผู้อื่น ร้อยละ 16.14 และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผู้อื่นกับถูกรังแก ร้อยละ 37.57 และการศึกษาของ
ชุตินาถ ศักรินทร์กุล และอลิสา วัชรสินธุ (2557)
พบว่า มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกรังแก ร้อยละ
23.4 กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น ร้อยละ 6.1 และกลุ่มที่
เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก ร้อยละ 58.3 ตาม
ล�ำดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนกลุ่มที่มีประสบการณ์
พฤติกรรมรังแกกัน ในกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่น
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กับถูกรังแกมีแนวโน้มของอุบตั กิ ารณ์เกิดมากกว่า
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มผู้ถูกรังแก
พฤติกรรมรังแกกันส่งผลต่อทั้งกลุ่มผู้ถูก
รังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผูอ้ นื่ กับถูกรังแก โดยทีก่ ลุม่ ผูถ้ กู รังแกเมือ่ ถูกรังแก
แล้ว โดยเฉพาะการรังแกทางด้านร่างกาย จะมี
บาดแผลตามร่างกาย (Tharp-Taylor, Haviland,
& D’Amico, 2009) รู้สึกไม่ปลอดภัยกับการมา
โรงเรียน (Alikasifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal,
& Albayrak-Kaymak, 2007) วิตกกังวล (Juvonen,
Graham, & Schuster, 2003) รู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองลดลง (กอร์ปบุญ ภาวะกุล และปราโมทย์
สุคนิชย์, 2554; O’Moore & Kirkham, 2001)
รู้สึกตนเองไม่มีความสามารถ (Seixas, Coelho,
& Nicolas-Fischer, 2013) ซึมเศร้า (Fleming
& Jacobson, 2009) และมีความพยายามในการ
ฆ่ า ตั ว ตาย (Klomek, Marrocco, Kleinman,
Schonfeld, & Gould, 2007) ส�ำหรับกลุ่มผู้รังแก
ผูอ้ นื่ มักมีการใช้ความรุนแรง ต่อต้านสังคม (Liang,
Flisher, & Lombard, 2007) ขณะที่รังแกผู้อื่น
จะรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและได้รับความ
ยอมรับ (Seixas et al., 2013) เห็นคุณค่าในตนเอง
เพิ่มขึ้น (Atik, 2006) แต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิด
ความรู้สึกเครียดได้เช่นกัน (Coggan, Bennett,
Hooper, & Dickinson, 2012) รวมทั้งมีภาวะ
ซึ ม เศร้ า และมี ค วามพยายามในการฆ่ า ตั ว ตาย
(Bauman, Toomay, & Walker, 2013) ส่วนกลุ่มที่
เป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก กลุม่ นีม้ พี ฤติกรรม
ชอบการท�ำร้ายผู้อื่น (Kumpulainen et al., 1998)
เห็นคุณค่าในตนเองลดลง (O’Moore & Kirkham,
2001; Pollastri et al., 2010) มีภาวะซึมเศร้า
(Wang, Nansel, & Iannotti, 2011) และมี
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ความคิดความพยายามในการฆ่าตัวตาย (Bauman
et al., 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีปัจจัย
หลากหลายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมรั ง แกกั น
จ�ำแนกได้ เป็น ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว
และด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศชาย
(Khamis, 2015) ผลการเรียนต�่ำ (Strom, Thoresen,
Wentzel-Larsen, & Dyb, 2013) และการเห็น
คุณค่าในตนเองต�่ำ (Cassidy, 2009) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจต�่ำ (Jansen,
Veenstra, Ormel, Verhulst, & Reijneveld, 2011)
และขาดการสนับสนุนจากครอบครัว (Cassidy,
2009) และปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ ประเภทของ
โรงเรียน (Uba, Yaacob, & Juhari, 2010) ทัศนคติ
ของครูตอ่ พฤติกรรมรังแกกัน (Byers, Caltabiano,
& Caltabiano, 2011) ขาดการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากครู (Brewster & Bowen, 2004) และขาดการ
สนั บ สนุ น จากเพื่อน (Natvig, Albrektsen, &
Qvarnstrom, 2001) เป็นต้น ปัจจัยคัดสรรในการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ นั้ น ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล
คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านครอบครัว
และปัจจัยด้านโรงเรียน คือ การสนับสนุนทาง
สังคม โดยครอบคลุมถึงการสนับสนุน ช่วยเหลือ
จากครอบครัว ครูและเพื่อน ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมรังแก
กันในกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น กลุ่มที่เป็น
ทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก และกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมรังแกกันมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
และการสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกัน โดยที่
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการเห็น
คุณค่าในตนเองในกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้
อืน่ กลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก และกลุม่
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ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน พบว่า กลุ่ม
ผู้ถูกรังแกมีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่ม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (O’Moore
& Kirkham, 2001; Pollastri et al., 2010) กลุ่ม
ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ มีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุม่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (O’Moore
& Kirkham, 2001) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับ
ถูกรังแกมีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่ม
ผู้ถูกรังแก (O’Moore & Kirkham, 2001) กลุ่มที่
เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมีการเห็นคุณค่า
ในตนเองน้อยกว่ากลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (กอร์ปบุญ
ภาวะกุล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2554; Pollastri
et al., 2010) และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับ
ถูกรังแกมีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่ม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (กอร์ปบุญ
ภาวะกุล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2554; Pollastri
et al., 2010) ในขณะที่บางการศึกษา ไม่พบความ
แตกต่างของการเห็นคุณค่าในตนเองในกลุ่มผู้ถูก
รังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรังแกกัน (Seals & Young, 2003)
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่ม
ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก
และกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมรั ง แกกั น
พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แก กลุ ่ ม ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น และ
กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น ทั้ ง ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น กั บ ถู ก รั ง แกมี ก าร
สนับสนุนทางสังคมน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมรังแกกัน (Demaray & Malecki, 2003)
การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนจากมารดา
และเพื่อน พบว่า กลุ่มผู้ถูกรังแกมีการสนับสนุน
จากมารดาและเพื่อนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมรั ง แกกั น อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แก
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และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมีการ
สนับสนุนจากเพื่อนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมรังแกกัน (Holt & Espelage, 2007)
การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนจากเพื่อน
และครู พบว่า กลุ่มผู้ถูกรังแกมีการสนับสนุนจาก
เพื่อนน้อยกว่ากลุ่มผู้รังแกผู้อื่น อีกทั้งกลุ่มผู้ถูก
รังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผูอ้ นื่ กับถูกรังแกมีการสนับสนุนจากเพือ่ นน้อยกว่า
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน และยัง
พบว่า กลุ่มผู้รังแกผู้อื่นมีการสนับสนุนจากครู
น้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แก และกลุ ่ ม ที่ เ ป็ น ทั้ ง ผู ้
รั ง แกผู ้ อื่ น กั บ ถู ก รั ง แกมี ก ารสนั บ สนุ น จากครู
และเพื่อนน้อยกว่าทั้งกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแก
ผูอ้ นื่ และกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน
(Elfstrom, 2007) ในขณะที่ บ างการศึ ก ษา
ไม่พบความแตกต่างของการสนับสนุนจากพ่อแม่
เพื่อนร่วมห้อง เพื่อนสนิท และครูในกลุ่มผู้ถูก
รังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมรังแกกัน (Offen, 2012) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษา
ที่ ผ ่ า นมาเกี่ ย วกั บ ความแตกต่ า งของการเห็ น
คุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมรังแกกันในกลุ่มต่าง ๆ ยัง
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จากสถิ ติ ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า จั ง หวั ด หนึ่ ง ใน
ภาคใต้ มี ป ั ญ หาพฤติ ก รรมความรุ น แรงของ
นักเรียนเกิดขึน้ อยูท่ วั่ ไป ส่วนการศึกษาพฤติกรรม
รังแกกันยังไม่พบการศึกษา แต่จากการที่ผู้ศึกษา
ได้ มี โ อกาสเข้ า ไปสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นจากคุ ณ ครู ใ นโรงเรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง พบว่า มีพฤติกรรม
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รังแกกันเกิดขึ้นตามบริเวณในห้องเรียนขณะที่
ครู ไ ม่ อ ยู ่ บริ เ วณโรงอาหารและหน้ า โรงเรี ย น
ส่วนการจัดการของครูจะใช้วิธีการตามกฎของ
โรงเรี ย น คื อ การหั ก คะแนนความประพฤติ
การเชิญผู้ปกครอง และพักการเรียน เป็นต้น ซึ่ง
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า ความรูส้ กึ
มีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมี
ความแตกต่างกันในนักเรียนกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่ม
ผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับ
ถูกรังแก ส�ำหรับการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง
กั บ พฤติ ก รรมรั ง แกกั น ในประเทศไทย พบว่ า
มีการศึกษาเฉพาะในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทางสั ง คม การศึ ก ษาการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง
และการสนับสนุนทางสังคมในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ จาก
นักเรียนกลุ่มที่มีประสบการณ์พฤติกรรมรังแก
กันแตกต่างกันคือ กลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแก
ผู้อื่น กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และ
กลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมรังแกกันจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูล
พื้ น ฐานที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาโปรแกรมป้ อ งกั น
พฤติกรรมรังแกกันต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทาง
สังคมระหว่าง กลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และกลุ่ม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนกลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และกลุ่มที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน มีค่าเฉลี่ยการ
เห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม
แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้กรอบแนวคิดได้มาจาก
การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับความเกีย่ วข้องกัน
ของ การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคม และพฤติกรรมรังแกกัน โดยที่พฤติกรรม
รั งแกกั น เป็ น ส่ว นหนึ่ง ของพฤติกรรมก้าวร้ า ว
แสดงออกได้ทางร่างกาย ค�ำพูด หรือวิธีการต่าง ๆ
(สมบัติ ตาปัญญา, 2549; Olweus, 1996) การ
เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเป็ น ความรู ้ สึ ก ต่ อ ตนเอง
เกี่ยวกับคุณค่า ความสามารถในด้านต่าง ๆ และ
การยอมรับจากคนอื่น ๆ มีทั้งด้านบวกและลบ
ส่งผลต่ออารมณ์ พฤติกรรม และแสดงออกมาทาง
บุคลิกภาพของคน ๆ นัน้ ได้ (APA, 2002a) โดยการ
เห็นคุณค่าในตนเองเกิดจากมุมมองที่มีต่อตนเอง
ในด้านต่าง ๆ เช่น รูปร่าง หน้าตา ความฉลาด
ฐานะ และความต้องการให้ตนเองเป็นอย่างไร
ถ้าทัง้ ความต้องการจะเป็นอย่างไร และมุมมองทีม่ ี
ต่อตนเองสอดคล้องกัน หรือใกล้เคียงกัน จะท�ำให้
คน ๆ นั้นรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจใน
ตนเอง แต่ถ้าทั้งความต้องการจะเป็นอย่างไรและ
มุมมองที่มีต่อตนเองไม่ไปด้วยกันเลย ก็คล้ายกับ
ว่าไม่บรรลุเป้าหมายเสียที ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้
ไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง และไม่ภาคภูมิใจใน
ตนเอง ซึ่งจากทั้ง 2 ความรู้สึกดังกล่าวสามารถ
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมา (สุ ว รรณี
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พุทธิศรี, 2556) จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
นักเรียนที่มีพฤติกรรมรังแกกันในแต่ละกลุ่มจะมี
การเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน โดยนักเรียน
กลุ่มผู้ถูกรังแกจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำ
(Kumpulainen et al., 1998) ขณะที่กลุ่มผู้รังแก
ผู้อื่นนั้นมีทั้งเห็นคุณค่าในตนเองสูง (กอร์ปบุญ
ภาวะกุล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2554) และมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองต�่ำ (O’Moore & Kirkham,
2001) ส่วนกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก
พบว่ า กลุ ่ ม นี้ จ ะมี ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองต�่ ำ
(Pollastri et al., 2010) และกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรังแกกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
(O’Moore & Kirkham, 2001)
ส�ำหรับการสนับสนุนทางสังคมเป็นการ
ได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ ด้านสิง่ ของ เงิน
ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ แรงงาน และด้านอารมณ์
เป็นต้น เพื่อให้บุคคลสามารถปรับตัวและจัดการ
กับสถานการณ์ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม (APA,
2002b) โดยที่การสนับสนุนทางสังคมในนักเรียน
ครอบคลุมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่
ญาติพี่น้อง เพื่อน และครู (อรุณี เกษรอุบล, 2544)
ซึง่ พฤติกรรมรังแกกันนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับการ
สนับสนุนทางสังคม โดยพบว่ากลุ่มผู้ถูกรังแก
จะได้รับการช่วยเหลือน้อย อาจเนื่องจากเมื่อถูก
กระท�ำแล้วจะไม่ค่อยพูดระบายให้คนอื่นได้รับรู้
(Holt & Espelage, 2007) หรือการที่ไปรังแกผู้อื่น
นั้น จะไม่เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มเพื่อน (Austin &
Joseph, 1996) รวมทัง้ การทีถ่ กู รังแกหรือรังแกผูอ้ นื่
เสร็จแล้วจะมีการพูดคุยกับแหล่งสนับสนุนทาง
สังคม เช่น คนในครอบครัว หรือครูน้อยลง (Holt
& Espelage, 2007) จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
กลุ่มผู้ถูกรังแกจะมีการสนับสนุนจากครอบครัว
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การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนทาง
สังคมต�่ำ (Elfstrom, 2007; Flaspohler, Elfstrom,
Vanderzee, & Sink, 2009; Holt & Espelage, 2007;
Porsteinsdottir, 2014) และพบว่ากลุ่มผู้รังแกผู้อื่น
ก็มีแนวโน้มที่จะมีการสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากพ่อและแม่ การสนับสนุนจาก
เพือ่ น และการสนับสนุนจากครูและการสนับสนุน
ทางสังคมต�ำ่ (Austin & Joseph, 1996; Flaspohler
et al., 2009; Flouri & Buchanan, 2003; Konishi
& Hymel, 2009) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่เป็น
ทั้ ง ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น กั บ ถู ก รั ง แกจะมี ก ารสนั บ สนุ น
ทางสังคมต�ำ่ (Demaray & Malecki, 2003) ส่วน
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกันจะมีการ
สนับสนุนทางสังคมสูง (Holt & Espelage, 2007)
นั่ น คื อ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและการ
สนับสนุนทางสังคมในกลุม่ ผูถ้ กู รังแก กลุม่ ผูร้ งั แก
ผู้อื่น กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และ
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกันน่าจะมี
ความแตกต่างกัน
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กลุม่ ตัวอย่างให้เข้าร่วมการวิจยั คือ สามารถสือ่ สาร
ด้วยภาษาไทยได้เข้าใจ ได้รับความยินยอมการเข้า
ร่วมวิจยั จากทัง้ ตัวนักเรียนเองและบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของนักเรียน
การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้หลัก power analysis ของโคเฮน (Cohen,
1988) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
มี 1 ตัวแปร (One-way analysis of variance)
และจากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาของ
พอลลาสทริ และคณะ (Pollastri et al., 2010)
เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรม
รังแกกัน มีขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ
.19 และการศึกษาของเดมาร์เรย์ และมาร์เลคกี
(Demaray & Malecki, 2003) เกีย่ วกับการสนับสนุน
ทางสังคมกับพฤติกรรมรังแกกัน มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .15 การศึกษาครั้งนี้จึงใช้ขนาดอิทธิพล
ที่น้อยสุด (Cohen, 1988; Polit & Beck, 2004)
มาค�ำนวณ คือ เท่ากับ .15 ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 และค่าอ� ำนาจการทดสอบ เท่ากับ
.80 ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม
G*power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) ได้
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 492 ราย เพื่อป้องกัน
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจึงปรับเพิม่ กลุม่
ตัวอย่างขึน้ อีก 5 % ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง 516 ราย

วิธีดำ� เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อ
เปรี ย บเที ย บการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง และการ
สนับสนุนทางสังคมในกลุม่ ผูถ้ กู รังแก กลุม่ ผูร้ งั แก
ผู้อื่น กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และ
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ก� ำลังศึกษาอยู่ในระดับ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2558 ในช่วงเดือน
การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 3 โรงเรียน ที่อยู่ภายใต้สำ� นักงานเขตพื้นที่ หลายขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 ใช้วิธีการเลือกแบบ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ของจังหวัดหนึ่งใน เฉพาะเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนทีส่ งั กัดส�ำนักงาน
ภาคใต้ จ�ำนวน 529 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือก เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ของจังหวัด
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หนึ่งในภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน
18 แห่ง โรงเรียนขนาดกลาง จ�ำนวน 18 แห่ง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�ำนวน 8 แห่ง ขั้นที่ 2 ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มโรงเรียน มาขนาดละ
1 โรงเรียน ได้โรงเรียนทั้งหมดรวมเป็น 3 โรงเรียน
จากนั้ น ท� ำ การสุ ่ ม ห้ อ งเรี ย นในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 - 3 ตามสัดส่วน โดยมี 1โรงเรียนได้ชั้นปีละ
1 ห้อง และอีก 2 โรงเรียนได้ชั้นปีละ 2 ห้อง รวม
นักเรียนทีส่ มัครใจเข้าร่วมการวิจยั จ�ำนวนทัง้ หมด
543 คน โดยที่มีนักเรียนตอบแบบถามสมบูรณ์
จ�ำนวน 527 คน ซึ่งเพียงพอตามการก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในข้างต้น
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการท� ำ วิ จั ย ในคน
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับอนุญาตในการเข้า
เก็บข้อมูลจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนของแต่ละ
โรงเรียน มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย และสิทธิของกลุ่มตัวอย่างก่อน
เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งผู้วิจัยได้ขออนุญาต
ผู้ปกครองในการให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัยโดย
ลงการนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย ซึ่งเป็น
ไปด้วยความสมัครใจ และสามารถออกจากงาน
วิจยั ได้ตลอดเวลาทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั ต้องการ ซึง่ ข้อมูล
จะถูกเก็บเป็นความลับ การน�ำเสนอผลการศึกษา
เป็นการน�ำเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อของ
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่ ว นที่ 1: แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
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สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ผลการเรี ย น สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย และ
บรรยากาศในครอบครัว
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การรังแกกัน พัฒนาโดยโอลวิอัส (Olweus, 1996)
แปลเป็นภาษาไทยโดยสมบัติ ตาปัญญา (2549) มี
ค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมรังแกกัน
จ�ำนวน 18 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นค�ำถามเกีย่ วกับความถีใ่ นการถูกรังแกรูปแบบ
ต่าง ๆ จ�ำนวน 9 ข้อ และส่วนที่สอง เป็นค�ำถาม
เกี่ยวกับความถี่ในการรังแกผู้อื่นรูปแบบต่าง ๆ
จ�ำนวน 9 ข้อ โดยตัวเลือกในแต่ละข้อแบ่งตาม
ความถีอ่ อกเป็น 5 ระดับ คือ ใน 2 - 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลย เคยเกิดขึ้น 1 - 2 ครั้ง
เท่านั้น เกิดขึ้นเดือนละ 2 - 3 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง
และสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ในการศึกษาครั้งนี้
การแบ่งกลุ่มของการมีประสบการณ์รังแกกัน
ท�ำได้โดยจัดกลุ่มผู้ที่ตอบค�ำถามในแต่ละข้อว่า ใน
2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดขึ้น และเคยเกิดขึ้น
1 - 2 ครั้งเท่านั้น เป็นกลุ่มที่ไม่เคยเกิดพฤติกรรม
รังแกกันขึ้น กลุ่มที่ตอบข้อค�ำถามในแต่ละข้อ
ว่า เกิดขึ้น 2 - 3 ครั้ง/เดือน สัปดาห์ละครั้ง และ
สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง เป็นกลุ่มที่เกิดพฤติกรรม
รังแกกัน จากนั้นจัดกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มผู้ถูกรังแก 2) กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น 3) กลุ่มที่
เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และ 4) กลุ่มที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน
ส่ ว นที่ 3: แบบสอบถามการเห็ น คุ ณ ค่ า
ในตนเอง พัฒนาโดยโรเซนเบิร์ก (Rosenberg,
1965) แปลเป็นภาษาไทยโดยพักตร์วิไล ศรีแสง
(Srisaeng, 2003) ข้อค�ำถามจ�ำนวนทั้งหมด 10 ข้อ
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ประกอบด้วย ข้อความทางบวก 5 ข้อ และข้อความ
ทางลบ 5 ข้ อ ลั ก ษณะของข้ อ ค� ำ ตอบเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วย
อย่ า งยิ่ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย เห็ น ด้ ว ย และเห็ น ด้ ว ย
อย่ า งยิ่ ง การคิ ด คะแนนในข้ อ ค� ำ ถามเชิ ง บวก
เท่ากับ 1 2 3 และ 4 ตามล�ำดับ และคะแนนใน
ข้อค�ำถามเชิงลบ เท่ากับ 4, 3, 2, และ 1 ตามล�ำดับ
คะแนนรวมมีตั้งแต่ 10 - 40 คะแนน คะแนนรวม
สูง หมายถึง มีระดับของการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูง จากการน�ำแบบสอบถามไปหาความเชือ่ มัน่ ใน
กลุม่ นักเรียนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราค
เท่ากับ .76
ส่วนที่ 4: แบบสอบถามการสนับสนุนทาง
สังคม พัฒนาโดย อรุณี เกษรอุบล (2544) ตาม
แนวคิดของ คอบบ์ (Cobb, 1976) และแนวคิด
ของเชฟเฟอร์ และคณะ (Schaefer et al., 1982,
as cited in Lazarus & Folkman, 1984) ข้อค�ำถาม
มี จ� ำ นวนทั้ ง หมด 25 ข้ อ ลั ก ษณะค� ำ ถามเป็ น
การถามเกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือ และ
ประคับประคองจากบุคคลรอบข้าง เช่น บุคคลใน
ครอบครัว เพือ่ น และครูอาจารย์ เป็นต้น ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ 2) ด้านการยอมรับ
และเห็นคุณค่า 3) ด้านการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
4) ด้านข้อมูลข่าวสาร และ 5) ด้านวัสดุสิ่งของ
ลักษณะข้อค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง
จริงเล็กน้อย และไม่จริง (การให้คะแนนเรียงจาก
5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล�ำดับ) คะแนนรวมมีตั้งแต่
25 - 125 คะแนน คะแนนรวมสูง หมายถึง การ
สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง จากการน�ำ
แบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นในกลุ่มนักเรียน
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ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ .91
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
1) เมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ผู้วิจัย
ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลผ่านบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนของ
แต่ละโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำ
วิจัยและขออนุญาตการท�ำวิจัย
2) เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นของแต่ ล ะโรงเรี ย นแล้ ว ผู ้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อแนะน�ำตัว
ชีแ้ จงรายละเอียดของการวิจยั พร้อมทัง้ ขอจ�ำนวน
ของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3
จ�ำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น และร่วมกัน
ก�ำหนดวันที่และเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3) เตรียมผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั จ�ำนวน 1 ท่าน ซึง่ เป็น
พยาบาลทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ส�ำหรับช่วยในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4) ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การรักษา
ความลับของกลุม่ ตัวอย่าง สิทธิในการเข้าร่วมและ
ถอนตัวออกจากการท�ำวิจัย และให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
น�ำหนังสือขออนุญาตให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม
ที่บ้าน เพื่อขออนุญาตเข้าร่วมวิจัย แล้วให้หัวหน้า
ห้องท�ำการรวบรวมมาเก็บไว้ทหี่ อ้ งกิจการนักเรียน
ในวันถัดมาหลังจากที่ได้รับเอกสาร
5) ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ชี้ แ จงการ
ท�ำแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมวิจัย และให้กลุ่ม
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ตัวอย่างเริ่มท�ำแบบสอบถาม โดยใช้เวลาประมาณ และบรรยากาศในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว
40-50 นาที และเมื่อกลุ่มตัวอย่างท�ำแบบสอบถาม (ร้อยละ 73.62)
เสร็ จ ให้ น� ำ แบบสอบถามใส่ ใ นกล่ อ งปิ ด ผนึ ก
2. พฤติกรรมรังแกกัน
ที่ผู้วิจัยเตรียมไว้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ�ำแนก
ออกเป็นกลุ่มตามการมีประสบการณ์พฤติกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง รังแกกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สถิติ และใช้สถิติสถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง พฤติกรรมรังแกกัน กลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแก
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน ผู้อื่น และกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก
มาตรฐาน เพือ่ อธิบายข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ามีกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
และตัวแปรที่ศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความ กับพฤติกรรมรังแกกัน ร้อยละ 34.54 และกลุ่มที่
แปรปรวนแบบมี 1 ตัวแปร (One-way analysis เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (3 กลุ่ม) ร้อยละ
of variance) และ ใช้ วิ ธี Least Significant 65.46 โดยพบกลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก
Difference (LSD) เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ มากที่สุด (ร้อยละ 31.50) ตามด้วยกลุ่มผู้ถูกรังแก
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย การเห็ น คุ ณ ค่ า ใน (ร้อยละ 30.55) และกลุม่ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ (ร้อยละ 3.41)
ตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน ตามล�ำดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรมรังแกกัน
3. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานการ
ซึ่งจากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ One-way เห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม
ของนักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม
analysis of variance
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน
มีค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
การสนับสนุนทางสังคมสูงสุด คือ 29.36 คะแนน
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (SD = 3.50) และ 96.60 คะแนน (SD = 17.61)
ปีที่ 1 - 3 จ�ำนวน 527 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ ในขณะที่กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก
เฉลี่ย 13.94 ปี (SD = .972) นักเรียนส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำสุด คือ 26.79
มีผลการเรียนอยูใ่ นช่วง 2.01 - 3.00 (ร้อยละ 53.51) คะแนน (SD = 3.81) และกลุ่มกลุ่มผู้รังแกผู้อื่นมี
(Mean = 2.72, SD = .652) สถานภาพสมรสของ ค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมต�่ำสุดคือ 91.39
บิดามารดาคือ สถานภาพคู่/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ คะแนน (SD = 19.75) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
77.40) อาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 76.66)
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ตารางที่ 1		 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม
ของนักเรียนกลุม่ ผูถ้ กู รังแก กลุม่ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก และกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมรังแกกัน (n = 527)
กลุ่มที่มีพฤติกรรมรังแกกัน
กลุ่มผู้ถูกรังแก
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน

การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม
Mean
SD
Mean
SD
28.46
3.66
95.93
17.20
27.89
4.52
91.39
19.75
26.79
3.81
91.63
15.53
29.36
3.50
96.60
17.61

4. เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง
และการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ พี ฤติกรรมรังแกกันในกลุม่
ผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผู ้ อื่ น กั บ ถู ก รั ง แก และกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมรังแกกัน ผลที่ได้ เป็นดังนี้
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างกลุ่มด้วย
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) พบว่า ค่าเฉลีย่ การเห็นคุณค่า
ในตนเองของนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมรั ง แกกั น
3, 523 = 14.54 ,
p < .001) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ผลการ
เปรี ย บเที ย บพหุคูณด้ว ยวิธี Least Significant
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Difference (LSD) พบว่าแตกต่างกัน 3 คู่ ประกอบ
ด้วย 1) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกและ
กลุ่มผู้ถูกรังแกแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p = .000) โดยกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับ
ถูกรังแกมีคา่ เฉลีย่ การเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่า
กลุม่ ผูถ้ กู รังแก 2) กลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
รังแกกันและกลุ่มผู้ถูกรังแกแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .019) โดยกลุ่มผู้ถูกรังแก
มีค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน และ 3) กลุ่ม
ที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกและกลุ่มที่ไม่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกันแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .000) โดยกลุ่มที่เป็นทั้ง
ผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมีค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่า
ในตนเองน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
รังแกกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพหุคูณค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอน
(n = 527)
กลุ่ม (Mean)
กลุ่มผู้ถูกรังแก (28.44)
กลุ่มผู้ถูกรังแก (28.44)
กลุ่มผู้ถูกรังแก (28.44)
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (27.89)
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (27.89)
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รังแกกัน (29.38)

กลุ่ม (Mean)
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (27.89)
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก (26.79)
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (29.38)
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก (26.79)
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (29.38)
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก (26.79)

การสนับสนุนทางสังคม
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคมระหว่างกลุม่ ด้วย
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) พบว่า ค่าเฉลีย่ การสนับสนุน
ทางสั ง คมของนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมรั ง แกกั น
= 3.081,
p = .027) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผลการเปรียบ
เทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD) พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ ประกอบด้วย
1) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกและกลุ่ม
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p-value
.547
.000
.019
.230
.103
.000

ผู้ถูกรังแกแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p = .019) โดยกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูก
รังแกมีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่า
กลุ่มผู้ถูกรังแก และ 2) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่น
กับถูกรังแกและกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รั งแกกั นแตกต่ า งกั นอย่ า งมี นัย ส�ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p = .007) โดยกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูก
รังแกมีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่า
กลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน ดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบพหุคณ
ู ของค่าเฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�ำแนกตามกลุ่มที่มีประสบการณ์พฤติกรรมรังแกกัน ด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD) (n = 527)
กลุ่ม (Mean)
กลุ่มผู้ถูกรังแก (96.02)
กลุ่มผู้ถูกรังแก (96.02)
กลุ่มผู้ถูกรังแก (96.02)
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (91.39)
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (91.39)
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รังแกกัน (96.52)

กลุ่ม (Mean)
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (91.39)
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก (91.63)
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (96.52)
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก (91.63)
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน (96.52)
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก (91.63)

การอภิปรายผลการวิจัย
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่าง
กลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น กลุ่มที่เป็นทั้ง
ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก และกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมรังแกกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมรั ง แกกั น
แตกต่างกัน 3 คู่ คือ 1) กลุ่มผู้ถูกรังแกมีค่าเฉลี่ย
การเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมรังแกกัน 2) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผูอ้ นื่ กับถูกรังแกมีคา่ เฉลีย่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน
และ 3) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมี
ค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่มผู้
ถูกรังแก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ
โอมอร์ และเคิร์กแฮม (O’Moore & Kirkham,
2001) และพอลลาสทริ และคณะ (Pollastri et al.,
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p-value
.271
.019
.786
.955
.220
.007

2010) ที่พบว่ากลุ่มผู้ถูกรังแกมีค่าเฉลี่ยการเห็น
คุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรังแกกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
กอร์ปบุญ ภาวะกุล และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2554)
และการศึกษาของพอลลาสทริ และคณะ (Pollastri
et al., 2010) ที่พบว่า กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับ
ถูกรังแกมีค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองน้อย
กว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน และ
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของโอมอร์ และ
เคิร์กแฮม (O’Moore & Kirkham, 2001) ที่พบว่า
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมีค่าเฉลี่ย
การเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่ากลุ่มผู้ถูกรังแก
แต่ผลการศึกษาในครัง้ นีไ้ ม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของซิลและยัง (Seals & Young, 2003) ที่พบว่า
ค่ า เฉลี่ ย การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองในกลุ ่ ม ผู ้ ถู ก
รังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น และกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรังแกกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
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จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ทั้งกลุ่มผู้ถูก
รังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่นและกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผูอ้ นื่ กับถูกรังแกมีคา่ เฉลีย่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ต�่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รั ง แกกั น โดยกลุ ่ ม ที่ เ ป็ น ทั้ ง ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น กั บ ถู ก
รังแกมีการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากในกลุ่มผู้ถูกรังแกนั้นเมื่อถูกรังแกซ�้ำ ๆ
ไม่สามารถที่จะปกป้องตนเองให้พ้นจากการถูก
รังแกได้ จะท�ำให้กลุ่มนี้มีการมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต�่ำ (O’Moore & Kirkham, 2001) และกลุ่ม
ที่ เ ป็ น ทั้ ง ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น กั บ ถู ก รั ง แกนั้ น เป็ น กลุ ่ ม
ที่เคยมีประสบการณ์ถูกรังแกมาก่อน จากนั้นมี
การปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูกรังแกต่อไปโดยการไป
รังแกผู้อื่นแทน ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
กลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแกเป็นกลุม่ ทีม่ ี
การเห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ มีปญ
ั หาในการปรับตัว
มีความเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพจิตมากทีส่ ดุ (Choi &
Park, 2018; Pollastri et al., 2010)
นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงด้านอารมณ์ของ
วัยรุ่นที่มีความอ่อนไหวได้ง่าย ไม่มั่นคง เนื่องจาก
ยังมีความสามารถในการควบคุมการแสดงออก
ด้านอารมณ์ของตนได้ไม่ดีนัก (สุริยเดว ทรีปาตี,
2556) จากการรับรู้และบุคลิกภาพดังกล่าว ท�ำให้
นักเรียนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต�่ำ (Spade, 2007) ในทางกลับกันบุคคลที่
มีการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำก็มีแนวโน้มที่จะเป็น
ผู้รังแกผู้อื่น ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่าใน
กลุ่มที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคมเป็นกลุ่ม
ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำ (Salmivalli, 2001)
นอกจากนี้
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การสนับสนุนทางสังคม
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
รั ง แกกั น ในกลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แก กลุ ่ ม ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และกลุ่ม
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมรั ง แกกั น พบว่ า
ค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนที่
มีพฤติกรรมรังแกกัน แตกต่างกัน 2 คู่ โดยพบว่า
1) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมีค่าเฉลี่ย
การสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มผู้ถูกรังแก
และ 2) กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมี
ค่าเฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของเดย์มาเรย์ และมาร์เลคกี้ (Demaray
& Malecki, 2003) ที่พบว่า กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแก
ผูอ้ นื่ กับถูกรังแกมีคา่ เฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคม
น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน
และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของโฮท์ และ
เอสเปแลค (Holt & Espelage, 2007) ที่พบว่า
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแกมีค่าเฉลี่ย
การสนับสนุนจากเพือ่ นน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมรังแกกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของเอลสตรอม (Elfstrom, 2007) ที่พบ
ว่า กลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแกมีคา่ เฉลีย่
การสนับสนุนจากครูและเพื่อนน้อยกว่าทั้งกลุ่ม
ผู้ถูกรังแก และกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รังแกกัน แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมาของออฟเฟน (Offen, 2012) ที่
พบว่า กลุ่มผู้ถูกรังแก กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น กลุ่มที่เป็น
ทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก และกลุม่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
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กับพฤติกรรมรังแกกัน มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุน
จากพ่อแม่ เพื่อนร่วมห้อง เพื่อนสนิท และครู
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การทีก่ ลุม่ ทีเ่ ป็นทัง้ ผูร้ งั แกผูอ้ นื่ กับถูกรังแก
มีคา่ เฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคมต�ำ่ กว่ากลุม่ อืน่ ๆ
อาจเนื่องจากเมื่อกลุ่มนี้ถูกรังแก ถูกกระท�ำแล้ว
จะไม่ค่อยพูดระบายให้คนอื่นได้รับรู้ (Elfstrom,
2007; Holt & Espelage, 2007) และการที่ไปรังแก
อืน่ นัน้ จะไม่เป็นทีช่ นื่ ชอบในหมูเ่ พือ่ น และมีเพือ่ น
สนิทน้อยลง (Austin & Joseph, 1996) และการที่
ถูกรังแกหรือรังแกผู้อื่นเสร็จแล้วจะมีการพูดคุย
กับแหล่งสนับสนุนทางสังคม เช่น คนในครอบครัว
หรือครูอาจารย์น้อยลง เป็นต้น (Holt & Espelage,
2007) นอกจากนี้การมีพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่
เป็นที่น่าพึงพอใจต่อเพื่อน และครู จากบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมดังกล่าว น่าจะส่งผลให้นักเรียน
กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีการสนับสนุนทางสังคม
ต�่ำ (Demaray & Malecki, 2003) ในขณะเดียวกัน
การที่บุคคลมีการสนับสนุนทางสังคมต�่ำ จะมี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรังแกกันมากกว่ากลุ่ม
ที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะเห็นได้จากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การมีแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมต�่ำ โดยรับรู้ว่าตนเองได้รับการช่วยเหลือ
จากเพื่อน ครูและพ่อ-แม่น้อยมีแนวโน้มที่จะถูก
รังแก (Herráiz & Gutiérrez, 2016) หรือมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะไปรังแกผูอ้ นื่ และถูกรังแกเพิม่ ขึน้ ได้ (Chan &
Wong, 2015)
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ค�ำนึงถึงความแตกต่างในกลุ่มที่รังแกผู้อื่นกับถูก
รังแก ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด และมีการเห็น
คุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต�ำ่ สุด
2. พยาบาลจิตเวชควรส่งเสริมให้นักเรียน
มีการตระหนักถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง พร้อม
ทัง้ ส่งเสริมแหล่งสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน
ด้วยการให้พ่อแม่ เพื่อน และครูเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้วยกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
พฤติกรรมรังแกกัน
ด้านการวิจัย
1. ควรมีการน�ำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
งานด้านสุขภาพจิตโรงเรียน เพือ่ ดูแลช่วยเหลือเมือ่
นักเรียนมีพฤติกรรมรังแกกัน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบ
ของพฤติกรรมรังแกกัน เช่น ภาวะซึมเศร้า ปัญหา
สุขภาพจิต การใช้ความรุนแรง และการใช้ยาเสพติด
เป็ น ต้ น ในกลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แก กลุ ่ ม ผู ้ รั ง แกผู ้ อื่ น
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นกับถูกรังแก และกลุ่มที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรังแกกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุ ณ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
ครั้งนี้
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