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Abstract
Objective: This descriptive correlational research design aimed at investigating relationships between
resilience and intimacy of friendship with bullying in disadvantaged adolescents.
Methods: The participants consisted of 212 secondary school students studying in year 1 - 6, second
semester of academic year 2561 from a school for disadvantaged adolescents in the Northeast region of Thailand.
The research instruments including a Demographic Questionnaire, Adolescent Peer Relations Instrument, Resilience
Inventory, and Friendship Intimacy Questionnaire were used for data collection. Data were analyzed using frequency,
percentage, mean, and Spearman rank correlation coefficient.
Results: The findings revealed that the resilience scores and all dimensions of resilience (I have, I am, and
I can) were negatively and significantly related to bullier scores (r = -.19, p = .005; r = -.22, p = .002; r = -.17, p =
.013; r = -.15, p = .028 respectively). The resilience scores and all dimensions of resilience (I have, I am, and I can)
were negatively and significantly related to victim scores (r = -.19, p = .007; r = -.22, p = .001; r = -.15, p = .030;
r = -.15, p = .031 respectively). Intimacy of friendship was not related to bullier scores (r = .01, p = .871). However,
intimacy of friendship was negatively and significantly related to victim scores (r = -.15, p = .026).
Conclusion: The result from this study could be used as basic information to promote resilience in
disadvantaged adolescents.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การวิจยั แบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแข็งแกร่ งในชีวิตและความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนกับพฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 - 6 ของโรงเรี ยนสาหรับเด็กด้อยโอกาสแห่ งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน 212 คน เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมการรังแกกัน แบบประเมินความแข็งแกร่ งใน
ชี วิต และแบบประเมิ นความผูกพัน ใกล้ชิดกับ เพื่ อ น วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้สถิ ติ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และ
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ผลการศึกษา : คะแนนความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวมและทุกองค์ประกอบของความแข็งแกร่ งในชีวิต (I have,
I am, และ I can) มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นของวัยรุ่ นด้อยโอกาส อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(r = -.19, p = .005; r = -.22, p = .002; r = -.17, p = .013; r = -.15, p = .028 ตามลาดับ) คะแนนความแข็งแกร่ งในชีวิต
โดยรวมและทุกองค์ประกอบของความแข็งแกร่ งในชี วิต (I have, I am, และ I can) มี ความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการถูกผูอ้ ื่นรังแกของวัยรุ่ นด้อยโอกาสอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = -.19, p = .007; r = -.22, p = .001; r =
-.15, p = .030; r = -.15, p =.031 ตามลาดับ) ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแก
ผูอ้ ื่น (r = .01, p = .871) อย่างไรก็ตามความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการถูกผูอ้ ื่น
รังแกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = -.15, p = .026)
สรุ ป : ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในชี วิตใน
วัยรุ่ นด้อยโอกาสต่อไป
คาสาคัญ : ความแข็งแกร่ งในชีวิต ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน พฤติกรรมการรังแกกัน วัยรุ่ นด้อยโอกาส
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ความสาคัญของปัญหา
วัยรุ่ นเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นช่วงอายุ 10 – 19 ปี
(สุ ริยเดว ทรี ปาตี, 2551; World Health Organization
[WHO], 2019) จากสถิติในปี พ.ศ. 2560 ของกรมสุ ขภาพจิต
(2561) พบว่า ในจานวนประชากรเด็กและวัยรุ่ นไทย
(อายุ 0 – 18 ปี ) 13 ล้านคน เป็ นเด็กและวัยรุ่ นด้อยโอกาส
มากกว่า 5 ล้านคน วัยรุ่ นด้อยโอกาสเป็ นวัย รุ่ นที่
ประสบปั ญ หาหรื อมี ชี วิ ต ที่ ต้อ งอยู่ ใ นสภาวะที่
ยากลาบาก ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริ การขั้นพื้นฐาน
ของรั ฐ ในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ง ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ส่ งผลให้ ไ ม่ ส ามารถ
ด ารงชี วิต ได้ทัด เที ย มผูอ้ ื่ น จาเป็ นต้องได้รั บ การ
ช่ วยเหลื อดู แ ลอย่า งเหมาะสม ส่ วนใหญ่เ ด็ กและ
วัยรุ่ นด้อยโอกาสเป็ นกลุ่มเด็กยากจน ร้อยละ 80.0
และเป็ นกลุ่มเด็กและวัยรุ่ นหลายชาติพนั ธุ์ ร้อยละ
6.0 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร [สพฐ.], 2554; ส านัก งาน
พัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ จังหวัด
สตู ล, 2558; อมรวิช ช์ นาครทรรพ, 2557; United
Nations Children's Fund [UNICEF], 2012) ในประเทศไทย
มีการจาแนกประเภทของวัยรุ่ นด้อยโอกาสไว้หลาย
ประเภทตามความแตกต่างของลักษณะสภาพปั ญหา
สาเหตุ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ต่างกัน
โดยที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ การ (สพฐ., 2556) แบ่งประเภท
ของเด็กด้อยโอกาสออกเป็ น 10 ประเภท ได้แก่ (1)
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน (2) เด็กเร่ ร่อน (3) เด็ก
ที่อยู่ในธุ รกิจบริ การทางเพศ (4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/
กาพร้ า (5) เด็ กที่ ถูกทาร้ า ยทารุ ณ (6) เด็ กยากจน
(มากเป็ นพิเศษ) (7) เด็กในชนกลุ่มน้อย (8) เด็กที่
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เสพสารเสพติด (9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์ หรื อโรคติ ดต่อร้ายแรงที่ สังคมรังเกี ยจ และ
(10) เด็กในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
วัยรุ่ นด้อยโอกาสไม่วา่ จะเป็ นประเภทใดก็ตามส่ วน
ใหญ่จะสามารถเข้าถึงระบบบริ การที่สาคัญของรัฐ
ได้น้อย อาจส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างเหมาะสม
กับพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่ างกายและด้านจิตใจ
การเปลี่ ยนแปลงตามวัยจากวัยเด็ กเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่
ทาให้วยั รุ่ นด้อยโอกาสต้องปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน
ทั้งการเปลี่ ย นแปลงตามวัย และสภาพแวดล้อมที่
ขาดโอกาสของตนเอง วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อาจส่ งผลต่อการแสดงออก
ทางอารมณ์ ทาให้อารมณ์ มีการเปลี่ ย นแปลงง่าย
มีความมัน่ คงในอารมณ์น้อย อารมณ์อ่อนไหวง่าย
(สุ ริยเดว ทรี ปาตี, และสุ ชีรา เจริ ญธรรม, 2554) และ
อาจส่ ง ผลถึ ง การแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสม หนึ่ งในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นคือ
พฤติ ก รรมการรั ง แกกัน (Finger, Yeung, Craven,
Parada, & Newey, 2008)
พฤติ ก รรมการรั ง แกกัน (bullying) เป็ น
ปั ญหาด้านพฤติ กรรมที่ สาคัญ ซึ่ งเป็ นการกระทา
ในทางลบของบุคคลหนึ่ งหรื อมากกว่า ที่ จงใจทา
ให้ผูอ้ ื่ นได้รับอันตรายหรื อเกิ ดความทุกข์ใจซ้ า ๆ
ต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน โดยที่ มีความไม่สมดุ ลของ
อ านาจระหว่ า งผู ้รั ง แกและผู ้ถู ก รั ง แก (ชุ ติ น าถ
ศักริ นทร์กุล และอลิสา วัชรสิ นธุ, 2557; Finger, Yeung,
Craven, Parada, & Newey, 2008; Olweus, 1997)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา พบพฤติกรรม
การรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาสหลายกลุ่ม อาทิเช่น
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การศึ ก ษาในวั ย รุ่ นด้ อ ยโอกาสกลุ่ ม ผู ้ ก ระท า
ความผิดทางกฎหมาย (อายุ 13 – 19 ปี ) พบว่าเป็ น
ผู ้รั ง แก ร้ อ ยละ 32.1 เป็ นผู ้ถู ก รั ง แก ร้ อ ยละ 8.2
(Viljoen, O’Neill, & Sidhu, 2005) การศึ ก ษาใน
วัย รุ่ นด้อยโอกาสกลุ่ มผูก้ ระทาความผิ ด ที่ ร อการ
ตัดสิ นโทษและที่ถูกคุมขัง (อายุ 15 – 21 ปี ) พบว่า
เป็ นผูร้ ังแก ร้อยละ 43.1 และเป็ นผูถ้ ูกรังแก ร้อยละ
40.6 (Ireland, 2005) และการศึกษาในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
กลุ่มเด็กกาพร้า วัยรุ่ นที่ติดเชื้อเอดส์ วัยรุ่ นข้างถนน
(อายุ 10 – 19 ปี ) พบว่าเป็ นผูถ้ ูกรังแก ร้อยละ 34.0
(Cluver, Bowes, & Gardner, 2010) นอกจากนี้ ยงั มี
การศึ กษาเปรี ย บเที ย บระหว่า งวัย รุ่ นด้อยโอกาส
กลุ่มที่อาศัยอยูใ่ นชนบทกับวัยรุ่ นที่อาศัยอยูใ่ นเมือง
พบว่าวัยรุ่ นด้อยโอกาสกลุ่มที่ อาศัยอยู่ในชนบทมี
แนวโน้มที่ จะเป็ นผูถ้ ู กรั งแกและเป็ นผูร้ ั งแกผู ้อื่น
มากกว่าวัยรุ่ นที่อาศัยอยู่ในเมือง (Yen et al., 2012)
จากการศึกษาพฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นอายุ
10 – 17 ปี ของ Shetgiri, Lin, Avila, and Flores (2012)
พบว่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ กลุ่ มวั ย รุ่ นที่ ไ ม่ มี
พฤติ กรรมรั งแกกัน วัยรุ่ นกลุ่มที่ มีพ ฤติ กรรมการ
รั งแกกันจะมาจากครอบครั วที่ มีฐานะยากจนกว่า
การศึกษาของ Juan, Zuze, Hannan, Govender, and
Reddy (2018) ที่เปรี ยบเทียบระหว่างนักเรี ยนเกรด 9
ในโรงเรี ยนที่มีสถานะทางการเงินต่ากับโรงเรี ยนที่
มีสถานะทางการเงินสู ง พบว่านักเรี ยนในโรงเรี ยน
ที่มีสถานะทางการเงินต่ามีเปอร์เซ็นต์ของการเป็ นผู ้
รั งแกสู งกว่า นักเรี ย นในโรงเรี ย นที่ มีส ถานะทาง
การเงิ นสู ง พฤติ กรรมการรั งแกกันในกลุ่ มวัย รุ่ น
ด้อยโอกาส ส่ งผลกระทบต่อผูร้ ังแกและผูถ้ ูกรั งแก
โดยผูร้ ังแกมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
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แก๊งอันธพาล (Viljoen et al., 2005) สาหรับผูถ้ ูกรังแก
การศึ กษาในวัยรุ่ นด้อยโอกาสกลุ่มเด็กกาพร้า ติ ด
เชื้อเอดส์ และที่เป็ นเด็กข้างถนนพบว่า การถูกรังแก
มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับอาการซึ มเศร้ า ความ
วิตกกังวล ความคิดฆ่าตัวตาย และภาวะป่ วยทางจิต
จากเหตุการณ์ รุนแรง (Cluver et al., 2010) การศึ กษา
ระยะยาวของ Sapouna and Wolke (2013) ในวัยรุ่ น
ด้อยโอกาสกลุ่มที่ กระทาความผิดที่ ถูกรั งแกตอน
อายุ 13 ปี พบว่าการถูกรังแกตอนอายุ 13 ปี มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้ าและการกระทา
ความผิ ด ในหนึ่ ง ปี ต่ อ มา และพบว่า การถู ก รั ง แก
ตอนอายุ 13 ปี มีความสัมพันธ์กบั การถูกรังแกมาก
ขึ้นเมื่ออายุ 14 ปี การมีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองต่า
มีเพื่อนสนิ ทจานวนน้อยคน มีความรู ้สึกแปลกแยก
จากสั ง คมมาก มี ค วามขัด แย้ง กับ ผู ้ป กครองมาก
และถูกพี่น้องรังแกมากขึ้น การศึกษาเปรี ยบเที ยบ
ภาวะสุ ขภาพจิตระหว่างกลุ่มผูถ้ ูกรังแก ผูร้ ังแก และ
ผูท้ ี่เป็ นทั้งผูร้ ังแกและผูถ้ ูกรังแกในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
(กลุ่มผูก้ ระทาความผิดที่รอการตัดสิ นโทษและที่ถูก
คุมขัง) พบว่า กลุ่มผูถ้ ูกรังแกจะมีอาการวิตกกังวล
อาการนอนไม่ ห ลับ มี ค วามบกพร่ อ งทางสั ง คม
อาการซึ มเศร้ารุ นแรงมากกว่ากลุ่มผูร้ ั งแก และกลุ่ม
ผู ้ที่ เ ป็ นทั้ง ผู ้รั ง แกและผู ้ถู ก รั ง แก (Ireland, 2005)
การศึ กษาในกลุ่ มวัย รุ่ นด้อยโอกาสที่ อาศัย อยู่ ใ น
ชนบท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างผูถ้ ูกรังแกกับผูท้ ี่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรังแกกันพบว่า ผูท้ ี่ถูกรังแกมี
ความคิดฆ่าตัวตายมากกว่าผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การรั งแกกัน (Espelage & Holt, 2013) นอกจากนี้ มี
การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป พบว่าวัยรุ่ นที่มีส่วน
ร่ วมในพฤติกรรมการรังแกกันมีความเสี่ ยงสู งที่ จะ
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มีคุณภาพการนอนหลับต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
นักเรี ยนที่ไม่เคยมีส่วนร่ วมในพฤติกรรมการรังแกกัน
(Zhou et al., 2015) จากผลกระทบของพฤติ กรรม
การรั งแกกันในกลุ่ มวัย รุ่ นด้อยโอกาส จะเห็ นว่า
พฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นกลุ่มนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อทั้งผูร้ ั งแกและผูถ้ ูกรั งแกในหลายด้าน ทั้งด้าน
สุ ขภาพกาย ด้านสุ ขภาพจิต และด้านพฤติกรรม ซึ่ ง
พฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสมี
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ กษาที่ ผ่า นมาที่ ศึ ก ษาในวัย รุ่ น
ด้อยโอกาสและวัยรุ่ นทัว่ ไปแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกกันนั้น มีท้ งั ปั จจัย
ระดับสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยระดับครอบครัว
และปัจจัยระดับบุคคล (Cluver et al., 2010; Pengpid
& Peltzer, 2013; Yen et al., 2012) โดยปั จจัยระดับ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมนั้น จากการศึกษาพฤติกรรม
การรั ง แกกัน ในเด็ ก และวัย รุ่ น สถานที่ ที่ พ บการ
รังแกกันในวัยรุ่ นส่ วนใหญ่พบในโรงเรี ยนมากกว่า
ในชุมชนหรื อสถานที่อื่น ๆ โดยบริ เวณที่พบพฤติกรรม
การรั งแกกัน มากที่ สุ ด คื อ บริ เ วณสนามเด็ ก เล่ น
ห้องเรี ยน และบริ เวณบันได ตามลาดับ (Garmaroudi,
Mohammad, Omidvari, & Jafarpour, 2014; Save
the children Lebanon, 2018) อาจเนื่ องจากเด็กและ
วัย รุ่ นนั้นศึ กษาอยู่ ในโรงเรี ย น โดยบางแห่ ง เป็ น
โรงเรี ยนแบบอยู่ประจา ทาให้วยั รุ่ นเหล่านี้ ใช้เวลา
อยูก่ บั เพื่อนเกือบตลอดเวลา จึงน่าจะทาให้มีโอกาส
ที่ จะเกิ ด การกระทบกระทั่งกันหรื อ การรั ง แกกัน
เกิดขึ้นได้ การศึกษาเกี่ยวกับเพื่อนในโรงเรี ย นกับ
พฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาส พบว่า
ถ้ามีการสนับสนุ นจากเพื่อนมาก แนวโน้มที่วยั รุ่ น
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จะมีพฤติกรรมการรังแกกันจะต่า (Cluver et al., 2010;
Smokowski, Cotter, Robertson, & Guo, 2013)
ในด้านปั จจัยระดับครอบครัว จากการศึกษา
ของ Shetgiri et al. (2012) พบว่าวัยรุ่ นด้อยโอกาส
กลุ่ ม ยากจนที่ ผู ้ป กครองมี ปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพจิ ต
รู ้สึกว่าบุตรของตนเป็ นเด็กเลี้ยงยาก และโกรธบุตร
ของตนบ่อยครั้ง จะมีความเสี่ ยงสู งที่จะมีพฤติกรรม
การรั งแกกัน จากการศึ กษาในวัยรุ่ นทัว่ ไป พบว่า
การขาดการสนับสนุนจากผูป้ กครอง มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการถูกรังแกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(Pengpid & Peltzer, 2013) การศึกษาในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
กลุ่มที่อยูใ่ นชนบท พบว่า วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่ครอบครัว
มีรูปแบบการเลี้ยงดูแบบดูแลเอาใจใส่ ผูป้ กครองมี
การรับรู ้คอยดูแลทั้งกิจกรรมต่าง ๆ มีความเสี่ ยงที่
จะมีพฤติกรรมการรังแกกันต่า (Malta et al., 2014)
ส่ วนรู ปแบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย และ
การเลี้ยงดูแบบยอมตามบุตร พบการศึกษาในวัยรุ่ น
ทัว่ ไปว่าเด็กจะมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นผูร้ ังแก และ
เป็ นทั้งผูร้ ังแกและถูกรังแกสู ง (ชุตินาถ ศักริ นทร์กุล
และอลิสา วัชรสิ นธุ, 2557)
ส่ ว นปั จ จั ย ระดั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมการรังแกกัน เช่น เพศ อายุ ผลการเรี ยน
พฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ และความแข็งแกร่ งในชี วิต
เป็ นต้น โดยปั จจัย ด้า นเพศนั้น จากการศึ กษาใน
กลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสของ Yen et al. (2012) พบว่า
เพศชายมีแนวโน้มในการมีประสบการณ์เกี่ ย วกับ
การรั งแกกันมากกว่า เพศหญิ ง และการศึ กษาใน
วัยรุ่ นทัว่ ไปของ Owusu, Hart, Oliver, and Kang (2011)
พบว่า เพศชายมี แนวโน้มที่ จะเป็ นผูถ้ ู กรั ง แกทาง
ร่ างกายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ส่ ว นการศึ ก ษาในกลุ่ ม วัย รุ่ นทั่ว ไปของชุ ติ น าถ
ศักริ นทร์กุล และอลิสา วัชรสิ นธุ (2557) พบว่าเพศชาย
มีความเสี่ ยงสู งกว่าเพศหญิงในการเป็ นผูร้ ังแก และ
การศึ กษาของกอร์ ปกุ ล ภาวะกุ ล และปราโมทย์
สุ คนิชย์ (2554) พบเพศชายเป็ นผูร้ ังแกและเป็ นผูถ้ ูก
รังแกมากกว่าเพศหญิง อายุก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มี
การศึกษาพบว่านักเรี ยนที่อายุน้อยกว่ามีความเสี่ ยง
ที่ จะมี พฤติ กรรมการรั งแกมากกว่า นักเรี ยนที่ อายุ
มากกว่า (Yen et al., 2012) แต่ยงั ไม่พบการศึ กษา
ปั จจัยด้านผลการเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
รังแกกันในกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาส อย่างไรก็ตามใน
กลุ่ ม วัย รุ่ น ทั่ว ไปมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า นัก เรี ย นที่ มี
ผลการเรี ยนน้ อ ยกว่ า 3.00 มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะมี
พฤติกรรมการรังแกกันมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนมากกว่า 3.00 (ชุตินาถ ศักริ นทร์ กุล และอลิสา
วัชรสิ นธุ, 2557) นอกจากนี้ มีการศึกษาที่พบว่า ผูท้ ี่
มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ (เช่น สู บบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด และมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรี ย น เป็ นต้น ) จะมี แ นวโน้ ม สู ง ในการเป็ นผู ้ถู ก
รังแก (Malta et al., 2014)
นอกจากปั จจัยระดับบุคคลที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว คือ ความ
แข็งแกร่ งในชีวิต การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาส
(เกรด 7 ถึ ง 12) ของ Donnon (2010) พบว่าวัยรุ่ น
ด้อยโอกาสกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่มีความแข็งแกร่ งใน
ชีวิตต่าจะมีพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นและถูกรังแกสู ง
และการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป พบว่าวัยรุ่ นที่ มี
ความแข็งแกร่ งในชี วิตต่ ามี แนวโน้มที่ จะเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมกับพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นและถูกรังแกสู ง
(Donnon & Hammond, 2007) ความแข็งแกร่ ง ใน
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ชี วิตตามแนวคิดของกรอทเบร์ ก (Grotberg, 1995)
นั้นประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (I have, I
am, และ I can) โดยที่องค์ประกอบแรก ‘I have’ คือ
แหล่งสนับสนุนจากภายนอกของบุคคล (พัชริ นทร์
นินทจันทร์, ทัศนา ทวีคูณ, และโสภิณ แสงอ่อน, 2558;
Grotberg, 1995) การศึ ก ษาในวัย รุ่ น ด้อ ยโอกาส
พบว่า การได้รับการสนับสนุ นจากพี่น้องมาก และ
การได้รับการสนับสนุ นจากเพื่อนมาก มีโอกาสที่
จะถูกรังแกน้อย (Cluver et al., 2010) องค์ประกอบ
ที่ สอง ‘I am’ เป็ นความเข้มแข็งภายในของบุคคล
(พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ, 2558; Grotberg,
1995) การศึกษาลักษณะของบุคคลในวัยรุ่ นทัว่ ไป
พบว่า บุคคลที่มีระดับความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองต่า
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมการรั ง แกผู ้อื่ น สู ง
(Wild, Flisher, Bhana, & Lombard, 2004) และ
องค์ประกอบด้าน I can เป็ นปัจจัยด้านทักษะในการ
จัดการกับปั ญหาและสั มพันธภาพระหว่า งบุ ค คล
(พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ, 2558; Grotberg,
1995) การศึ กษาในวัยรุ่ นด้อยโอกาสกลุ่มยากจน
พบว่า วัย รุ่ นที่ มีสั มพันธภาพกับครู ในระดับสู งมี
ความเสี่ ยงที่ จ ะเป็ นผู ้ ถู ก รั ง แกน้ อ ยกว่ า เ มื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ วัย รุ่ น ที่ มี สั ม พัน ธภาพกับ ครู ใ น
ระดับต่า (Cerezo, Ruiz-Esteban, Lacasa, & Gonzalo,
2018) การศึกษาในวัยรุ่ นทัว่ ไปของ Cook, Williams,
Guerra, Kim, and Sadek (2010) พบว่ า วัย รุ่ นที่ มี
ความสามารถทางสังคมสู ง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
รังแกผูอ้ ื่นต่าและถูกรังแกต่า
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่วยั รุ่ นด้อยโอกาสต้องเผชิญ ทาให้
วัย รุ่ นด้ อ ยโอกาสเป็ นวัย รุ่ นกลุ่ ม เสี่ ยงต่ อ การมี
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พฤติกรรมการรังแกกัน (Cluver et al., 2010; Yen et al.,
2012) จึงต้องให้การดูแลทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และ
ด้านพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป โดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ซึ่ งเป็ นภาคที่ ป ระชากรมี ค วามยากจนถึ ง ร้ อยละ
13.0 ของประชากรทั้ง หมดในภาค (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ,
2561) และข้อมูลจากการสอบถามอาจารย์ผสู ้ อนใน
โรงเรี ยนศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อ พบว่านักเรี ย นในโรงเรี ย น
ส่ วนมากมี ฐ านะยากจน และมี แ นวโน้ ม ของ
พฤติ ก รรมการรั ง แกกัน ค่ อ นข้า งมากแต่ ไ ม่ มี ผ ล
การศึกษาที่เป็ นรู ปธรรม และจากการศึกษาที่ ผ่าน
มาดัง กล่ า วข้า งต้น พบว่ า มี ห ลากหลายปั จจัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกกัน อย่างไรก็ดี
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแก
กันในกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสโดยเฉพาะปั จจัยความ
แข็งแกร่ งในชี วิต ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ที่ จะช่ ว ยให้ ว ัย รุ่ น
ด้อยโอกาสมีความเข้มแข็งในจิ ตใจ ทาให้ปรับตัว
ผ่านพ้นเหตุการณ์ วิกฤตในชี วิตไปได้ (พัชริ นทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2558) และปัจจัยความผูกพัน
ใกล้ชิดกับเพื่อน อันเป็ นส่ วนสาคัญในช่ วงวัย รุ่ น
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่ ศึกษาอยู่ใน
โรงเรี ยนแบบอยู่ประจา ซึ่ งใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่กบั
เพื่อน จึงต้องมีเพื่อนที่สามารถแลกเปลี่ยนมิตรภาพ
และช่ วยสนับสนุ นทางอารมณ์ (มัณฑนา นธี ธาร,
2546; Buhrmester, 1990) การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งทั้งสองปั จ จัย ดัง กล่ า วกับ พฤติ กรรมการ
รั งแกกันในวัย รุ่ นด้อยโอกาสมี ค่ อนข้า งจากัด ใน
บริ บทสังคมไทย ดังนั้น การเข้าใจถึงความสัมพันธ์
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ระหว่า งความแข็งแกร่ ง ในชี วิตและความผู ก พัน
ใกล้ชิดกับเพื่อนกับพฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ น
ด้อ ยโอกาสจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง อัน จะเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานที่ จะใช้ใ นการวางแผนการป้ อ งกัน
และดูแลพฤติ กรรมการรั งแกในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความ
แข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวมและรายด้าน (I have, I am
และ I can) และความผู ก พัน ใกล้ชิ ด กับ เพื่ อ นกับ
พฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิจัย ใช้
กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมการรั งแกกัน และปั จจัยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาส ดังนี้
พฤติ ก รรมการรั ง แกกั น คื อ พฤติ ก รรม
ของบุ ค คลหนึ่ งหรื อ มากกว่ า ที่ จ งใจท าให้ ผู ้อื่ น
ได้รับอันตรายหรื อเกิดความทุกข์ใจซ้ า ๆ ต่อเนื่ อง
เป็ นเวลานาน โดยที่ มีค วามไม่ ส มดุ ลของอานาจ
ระหว่ า งผู ้รั ง แกและผู ้ถู ก รั ง แก (Parada, 2000 as
cited in Finger et al., 2008) ในการศึกษานี้ พฤติกรรม
การรังแกกันแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) พฤติกรรม
การรังแกผูอ้ ื่น และ 2) พฤติกรรมการถูกรั งแก โดย
ทั้งพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นและพฤติกรรมการถูก
รั งแก มี 3 รู ปแบบ คือทางร่ างกาย ทางวาจา และ
ทางสังคม พฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ น/การถูกรั งแก
ทางร่ างกาย เช่น การผลัก/ถูกผลัก ตีหรื อเตะ/ถูกตี
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หรื อถูกเตะอย่างรุ นแรง ขว้างปาสิ่ งของใส่ นกั เรี ยน
คนอื่น/ถูกนักเรี ยนคนอื่นขว้างปาสิ่ งของใส่ เป็ นต้น
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่น/การถูกรังแกทางวาจา เช่น
พูดจาล้อเลี ยนรู ปลักษณ์ ภายนอกของนักเรี ย นคน
อื่ น /ถู ก นั ก เรี ย นคนอื่ น พู ด จาล้ อ เลี ย นรู ปลั ก ษณ์
ภายนอก ล้อชื่อของนักเรี ยนคนอื่น/ถูกนักเรี ยนคน
อื่นล้อชื่อ เป็ นต้น พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่น/การถูก
รั งแกทางสังคม เช่ น เพิกเฉย ทาเป็ นไม่สนใจ/ถูก
เพิกเฉยโดยแกล้งว่าไม่มีตวั ตนอยู่ในกลุ่ม เป็ นต้น
พฤติ กรรมการรั งแกกันเกี่ ย วข้อ งกับปั จ จัย หลาย
ด้า นและมี ผ ลกระทบที่ ร้ า ยแรงทั้ง ระยะสั้ นและ
ระยะยาวแก่ผทู ้ ี่รังแกผูอ้ ื่น และผูท้ ี่ถูกรังแก (Finger
et al., 2008)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมการรั ง แกกัน ในวัย รุ่ น
ด้อยโอกาสหลากหลายปั จจัย ซึ่ งปั จจัย คัด สรรที่
เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมการรั งแกกันในวัยรุ่ นด้อย
โอกาสในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต และความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน มีรายละเอียด
ดังนี้
ความแข็งแกร่ งในชีวิต เป็ นความสามารถ
ของบุคคลหรื อศักยภาพของบุคคล ในการยืนหยัด
อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสถานการณ์ อั น
เลวร้าย (adversity in life) หรื อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเครี ยดในชี วิต (stressful life events) และสามารถ
นาตัวเองข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ ว
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ ม ากขึ้ น ตามแนวคิ ด ของ
กรอทเบอร์ ก ความแข็งแกร่ งในชี วิตประกอบไป
ด้ว ย 3 องค์ ป ระกอบ คื อ I have, I am และ I can
(พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ, 2558; Grotberg,
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1995) ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ‘I have’ เป็ นแหล่งสนับสนุน
ภายนอกของบุคคล เช่น เพื่อน ครู และครอบครั ว
ในช่วงวัยรุ่ นการมีเพื่อนอยู่ใกล้ชิด ทากิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยกัน ให้กาลังใจและให้ค วามช่ วยเหลื อ เมื่ อ มี
ปั ญหา ในโรงเรี ยน มีครู คอยดูแล ตักเตือน ให้การ
ช่วยเหลือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย
และมี บุ ค คลในครอบครั ว ที่ ค อยให้ ก าลัง ใจ ให้
คาแนะนาสั่งสอน เป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ
ปฏิ บัติตัว ไม่ ใช้ค วามรุ นแรงในการแก้ไ ขปั ญหา
ส่ ง เสริ ม ให้ ว ัย รุ่ น เกิ ด ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต มี
กาลังใจที่จะต่อสู ้ หาทางแก้ไขปั ญหาและสามารถ
ผ่านพ้นปั ญหาต่าง ๆ ไปได้ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม
จากการศึ กษาในกลุ่ มวัย รุ่ นด้อยโอกาสและกลุ่ ม
วัยรุ่ นทัว่ ไปพบว่า การที่วยั รุ่ นมีการสนับสนุ นของ
เพื่อนสู ง (Kendrick, Jutengren, & Stattin, 2012) มี
บิ ด ามารดาที่ ส ามารถพู ด คุย แลกเปลี่ ย นเรื่ องราว
ต่าง ๆ ซึ่ งกันและกันได้ (Shetgiri et al., 2012) และ
มีผใู ้ หญ่เป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตวั (Espelage,
Bosworth, & Simon, 2000) มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นต่า ในทานองเดียวกันการ
ที่วยั รุ่ นมีท้ งั เพื่อน ครู และครอบครัว คอยให้กาลังใจ
รั บฟั งปั ญหา ให้คาแนะนาต่าง ๆ ก็อาจจะช่ วยให้
หลีกเลี่ยงกับการที่ตอ้ งอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อ
การถูกรังแก จากการศึกษาในวัยรุ่ นด้อยโอกาสพบว่า
การได้รั บ สนั บ สนุ น จากเพื่ อ นสู ง (Cluver et al.,
2010; Pengpid & Peltzer, 2013) และการสนับสนุน
จากพี่น้องสู ง (Cluver et al., 2010) มีแนวโน้มที่จะ
ถูกรังแกต่า
องค์ประกอบที่ 2 ‘I am’ เป็ นความเข้มแข็ง
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ภายในของบุคคล บุคคลจะเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ ื่ น มี ค วามเชื่ อ ว่า สิ่ งต่ า ง ๆ จะเปลี่ ย นแปลงไป
ในทางที่ ดี ชี วิต ยังมี ค วามหวัง ยอมรั บในผลของ
การกระทาของตน มีพ้ืนอารมณ์ดีถึงแม้ต้องเผชิ ญ
กับความลาบาก และสามารถที่จะรักและเป็ นที่รัก
ของผูอ้ ื่นได้ การที่วยั รุ่ นมีลกั ษณะของความเข้มเข็ง
ภายในตน มี การรั บรู ้ ค วามสามารถในตนเองสู ง
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น มีแนวโน้มที่จะไม่ทา
พฤติกรรมรุ นแรงต่อผูอ้ ื่น นอกจากนี้ ยงั มีกาลังใจที่
จะยืนหยัดต่อสู ้ปัญหา ไม่ยอมเป็ นผูถ้ ูกรั งแก จาก
การศึกษาของ Kokkinos and Kipritsi (2012) ในกลุ่ม
วัยรุ่ นทัว่ ไป (อายุ 10 - 13 ปี ) พบว่า วัยรุ่ นที่ มีการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองสู งมีแนวโน้มที่ จะมี
พฤติกรรมการถูกรังแกต่า วัยรุ่ นที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
ส่ วนการศึกษาในวัยรุ่ นทัว่ ไปของ Wild et al. (2004)
พบว่า วัยรุ่ นที่ มีการรับรู ้ความมีคุณค่าในตนเองต่า
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นสู ง
องค์ประกอบที่ 3 ‘I can’ เป็ นทักษะในการ
จัดการกับปั ญหาและสั มพันธภาพระหว่า งบุ ค คล
เช่น สามารถขอความช่วยเหลือได้ เลือกใช้วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความ
รุ น แรงในการแก้ไ ขปั ญ หา ทัก ษะในการจัด การ
ปั ญ หาและสั ม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คลเป็ นสิ่ ง
ส าคัญ ส าหรั บ วัย รุ่ นที่ ต้ อ งใช้ ชี วิ ต ในโรงเรี ยน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างกัน ทักษะทางสังคม
และการจัดการปัญหาจะช่วยให้วยั รุ่ นปรับตัวเข้าหา
ผูอ้ ื่นได้ ไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขปั ญหา เมื่อ
ตกอยู่ในสถานการณ์ ที่มีค วามเสี่ ย งที่ จะถู กรั งแก
สามารถช่วยเหลือตนเองหรื อขอความช่วยเหลือได้
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จากการศึ กษาในวัยรุ่ นด้อยโอกาสของ Bayraktar
(2012) พบว่าวัยรุ่ นที่มีความสามารถทางสังคมสู ง มี
แนวโน้มที่ จะมี พ ฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ นต่ า และ
การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไปของ Cook et al. (2010)
พบว่าผูท้ ี่มีความสามารถทางสังคมสู ง มีแนวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
ความผู ก พั น ใกล้ ชิ ด กั บ เพื่ อ น คื อ การที่
วัยรุ่ นได้ใช้เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันกับเพื่อน
มีการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างกัน มีการเปิ ดเผย
ตนเองพูดคุยปรับทุกข์และสุ ขซึ่งกันและกัน ก็น่าจะ
เกิ ด ความพึ ง พอใจในสั ม พัน ธภาพระหว่ า งกัน
(Buhrmester, 1990) วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่อยู่ในโรงเรี ยน
จะใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ทั้งการเรี ยนและ
การทากิจกรรมต่าง ๆ น่าจะทาให้เกิดความรู ้สึกผูกพัน
ใกล้ชิด วัยรุ่ นสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่ องต่ า ง ๆ รวมทั้ ง เรื่ องที่ เ ป็ นความลับ ได้
สามารถที่จะขอคาแนะนาหรื อขอความช่วยเหลือใน
ยามที่เกิดปั ญหา เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่อ
การที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมการถู ก รั ง แก ถ้า มี เ พื่ อ นที่
สามารถขอความช่วยเหลือได้ น่าจะช่ว ยให้วยั รุ่ นที่
มี ค วามผู ก พัน ใกล้ชิ ด กับ เพื่ อ นมี แ นวโน้ ม จะถู ก
รั ง แกน้ อ ย ในขณะเดี ย วกั น การมี ค วามผู ก พัน
ใกล้ชิดกับก็เพื่อนน่าจะมีส่วนช่วยให้โอกาสที่ จะมี
พฤติกรรมรังแกกันน้อยลง จากการศึกษาในวัยรุ่ น
ด้อ ยโอกาส พบว่ า การได้รั บ การสนั บ สนุ น จาก
เพื่อนสู งมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
(Cluver et al., 2010; Smokowski et al., 2013)
อาจกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่ งในชีวิตและ
ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนน่าจะมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาส ดังภาพที่ 1
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ความแข็งแกร่ งในชีวิต
- I have
- I am
- I can

พฤติกรรมการรังแกกัน
ในวัยรุ่ นด้อยโอกาส

ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ ง บรรยาย
ความสั ม พัน ธ์ (descriptive correlational research)
กลุ่ มตัวอย่า ง ได้แ ก่ นักเรี ย นที่ กาลังศึ ก ษาอยู่ ช้ ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์/
โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิ การ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 1
โรงเรี ย น ค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยการใช้
วิธีการวิเคราะห์ค่ากาลังทดสอบ (power analysis)
ของโคเฮน (Cohen & Williamson, 1988) โดยใช้
โปรแกรม G* Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner,
2007) การศึกษาครั้งนี้ กาหนดค่าอิทธิ พล (effect size)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Cook et al.,
2010) โดยกาหนดค่าอิ ทธิ พลเท่ากับ .20 ค่ากาลัง
ทดสอบ เท่ากับ .80 และค่านัยสาคัญทางสถิติ (α)
เท่า กับ .05 โดยใช้ส ถิ ติ ส หสั ม พันธ์ (correlation)
แบบสองทาง (two – tailed) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
193 คน และเพื่อป้ องกันการไม่สมบูรณ์ของข้อมูล
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จึ งเพิ่มจานวนตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ อีกร้อยละ
10 ได้ขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 212 คน
การพิทักษ์ สิทธิของตัวอย่ าง
การวิ จัย ในครั้ งนี้ ได้ผ่า นการอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิทยาลัย มหิ ด ล และ
ได้รับอนุญาตในการเข้าเก็บข้อมูลจากผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน เมื่ อได้รับอนุ ญาตครบตามขั้นตอนแล้ว
ผูว้ ิจยั ชี้แจงรายละเอียดกับนักเรี ยนเกี่ยวกับการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมู ล สิ ทธิ ของกลุ่ มตัวอย่าง โดยการ
ตอบแบบสอบถามนั้นเป็ นไปด้วยความสมัครใจ
ไม่ว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจัยจะตอบคาถามหรื อไม่ก็ตามจะ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับผลการเรี ยนของผูเ้ ข้าร่ วม
วิ จัย ทั้งสิ้ น การนาเสนอรายงานการวิ จัย เป็ นการ
นาเสนอในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
การรวบรวมข้อมู ลในการวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป เป็ น
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผูว้ ิจยั ประกอบด้วยข้อ
คาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย
จานวนเพื่อนสนิ ท ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผูป้ กครอง
ความเพี ย งพอของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากครอบครั ว
สถานภาพสมรสของบิดามารดา และบรรยากาศใน
ครอบครัว
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการรังแกกัน
เป็ นแบบประเมิ นที่ ดัดแปลงมาจากแบบประเมิ น
Adolescent Peer Relations Instrument (APRI) ของ
Parada (2000) โดยพัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และโสภิณ
แสงอ่อน (2562) มี จานวนข้อคาถาม 36 ข้อ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ น (ทางร่ า งกาย ทางวาจา
และทางสั ง คม) จ านวน 18 ข้อ คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 18 - 108 คะแนน คนที่ได้คะแนนรวมของ
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่ นสู ง หมายถึง มีพฤติกรรม
การรังแกผูอ้ ื่นสู ง ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการถูกรังแก (ทางร่ างกาย ทางวาจา และ
ทางสังคม) จานวน 18 ข้อ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง
18 - 108 คะแนน คนที่ได้คะแนนรวมของพฤติกรรม
การถูกรังแกสู ง หมายถึง มีพฤติกรรมการถูกรังแก
สู ง แบบประเมินเป็ นลักษณะประมาณค่า 6 ระดับ
ตั้งแต่ 1 - 6 คะแนน โดย 1 หมายถึง ไม่เคยมีพฤติกรรม
นั้นเลย จนถึ ง 6 หมายถึ ง มี พ ฤติ กรรมนั้น ทุ ก วัน
นาไปทดสอบคุณภาพของเครื่ องมื อในกลุ่มวัย รุ่ น
ทั่วไปพบว่า ส่ วนของผูร้ ั งแก (ทางกาย ทางวาจา
และทางสังคม) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค
อยู่ในช่วง .82 - .92 และส่ วนของผูถ้ ูกรังแก (ทางกาย
ทางวาจา และทางสังคม) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
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ของครอนบาค อยูใ่ นช่วง .87 - .93 (Marsh, Parada,
Craven, & Finger , 2004) และในการศึกษาครั้งนี้ มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคส่ วนของผูร้ ังแก
(ทางกาย ทางวาจา และทางสังคม) เท่ากับ .89 และ
มี ค่ า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคส่ วนของ
ผู ้ถู ก รั ง แก (ทางกาย ทางวาจา และทางสั ง คม)
เท่ากับ .93
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต (Resilience Inventory) เป็ นแบบประเมินที่พฒั นา
โดยพัช ริ น ทร์ นิ น ทจัน ทร์ , ทัศ นา ทวี คู ณ , และ
โสภิณ แสงอ่อน (2555) ตามแนวคิดของ Grotberg
(1995; 1997) มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 28 ข้อ ซึ่ ง
มีองค์ประกอบหลัก คือ 1) I have (ฉันมี…) 2) I am
(ฉันเป็ นคนที่…) และ 3) I can (ฉันสามารถที่จะ…)
ข้อคาถามแต่ละข้อเป็ นการให้เลือกตอบ เพื่อแสดง
ระดับความเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย 5 ระดับ จาก 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 หมายถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 28 - 140 คะแนน
คะแนนสู งถือว่ามีความแข็งแกร่ งในชีวิตสู ง นาไป
ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือในกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
วั ย รุ่ นและนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย พบว่ า มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบราค เท่ากับ .86 - .91
(ทัศนา ทวีคูณ , พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และโสภิ ณ
แสงอ่อน, 2555; พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ , โสภิณ แสงอ่อน,
และจริ ยา วิทยะศุภร, 2556; มะลิ วรรณ วงษ์ขนั ธ์,
พัชริ นทร์ นินทจันทร์ , โสภิณ แสงอ่อน, 2558) และ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของ
ครอนบราคเท่ากับ .94
ส่ วนที่ 4 แบบประเมินความผูกพันใกล้ชิด
กับเพื่อน (Friendship intimacy) ของเบอร์ เมสเตอร์
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(Buhrmester, 1990) แปลเป็ นภาษาไทยโดยมัณฑนา
นธี ธาร (2546) มี ขอ้ คาถามทั้งหมดจานวน 12 ข้อ
โดยผูต้ อบอ่านข้อความ และพิจารณาข้อคาถามว่า
ข้อใดตรงกับความเป็ นจริ งของผูอ้ ่านมากที่สุด แบบ
ประเมินมีมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5
คะแนน รวมทั้งหมดอยู่ ใ นช่ ว ง 12 - 60 คะแนน
คะแนนสู ง หมายถึง มีความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน
ในระดับสู ง นาไปทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือได้
ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .85 - .96
(ฉันทนา แรงสิ งห์, 2554; นวลจิรา จันระลักษณะ,
ทัศ นา ทวีคู ณ และโสภิ ณ แสงอ่อน, 2558; อิ งอร
แก้วแหวน, 2550) ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบราคเท่ากับ .88
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังได้รับอนุมตั ิการทาวิจยั จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1. หั ว หน้ า โครงการวิ จัย ท าหนั ง สื อ ขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
เพื่อจะดาเนินการศึกษาวิจยั
2. เตรี ย มผูช้ ่ วยวิ จัย เพื่ อช่ วยในการเก็ บ
ข้อ มู ล จ านวน 1 คน ผู ้วิ จัย เตรี ย มผู ้ช่ ว ยวิ จัย โดย
ชี้แจงรายละเอียดความเป็ นมา วัตถุประสงค์การวิจยั
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่า งในการวิ จัย พร้ อมทั้ง
อธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู ้วิ จั ย ประสานงานกั บ คณาจารย์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพบนักเรี ยนและผูม้ ีอานาจลงนาม เพื่อ
ชี้ แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล สิ ทธิ ในการ
เข้าร่ วมการวิจยั และสิ ทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อผูม้ ี
อานาจลงนามอนุ ญาตให้นักเรี ยนเข้าร่ วมการวิจยั
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และนักเรี ย นสมัค รใจเข้าร่ วมการวิจัยโดยการลง
นามแล้ว ผูว้ ิจยั นัดวันและเวลามาเก็บข้อมูล
4. ผู ้วิ จั ย และผู ้ช่ ว ยวิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในวันและเวลาที่กาหนด เป็ นช่วงที่
กลุ่มตัวอย่างว่างจากการเรี ยน ซึ่ งเป็ นช่วงวันหยุด
การตอบแบบสอบถามใช้เ วลาประมาณ 30 - 40
นาที หลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็ จ
ให้นาแบบสอบถามมาใส่ ในกล่องปิ ดผนึ กที่มีช่อง
สาหรับใส่ แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้บริ เวณหน้าห้อง
5. ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ดาเนิ นการตรวจสอบ
แบบสอบถามทั้งหมดที่ ได้รับ นาแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาลงรหัสข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและตัวแปรที่ศึกษา
โดยใช้สถิติบรรยาย ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดย
การทดสอบด้วยสถิ ติ Kolmogorov – Smirnov test
พบว่า ข้อมู ลความแข็งแกร่ งในชี วิต ความผูกพัน
ใกล้ ชิ ด กั บ เพื่ อ น และพฤติ ก รรมการรั ง แกกั น
(พฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ น และพฤติ กรรมการถู ก
รั ง แก) ไม่ มี ก ารแจกแจงแบบปกติ ดั ง นั้ นใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแข็งแกร่ งในชี วิตและความผูกพันใกล้ชิดกับ
เพื่อนกับพฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
โดยใช้สถิติสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1. ข้ อมูลทั่วไป ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 77.4 มีอายุ 13 - 19 ปี
(ค่าเฉลี่ย 15.49 ปี ) เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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ร้อยละ 17.5 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ร้อยละ
17.5 นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ร้ อ ยละ 15.1
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ร้อยละ 20.3 นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร้อยละ 11.3 และนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 18.4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มี เ กรดเฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง 2.51 - 3.50 ร้ อ ยละ 59.3
ส่ วนใหญ่มีเพื่อนสนิ ทในโรงเรี ยนเดียวกัน 1 - 10 คน
ร้ อยละ 89.4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับเงิ นจาก
ผูป้ กครอง/ญาติ ไ ม่ เ กิ น 25 บาท/วัน ร้ อยละ 62.3
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพอเพี ย งของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ครอบครั วเป็ นบางครั้ ง ร้ อยละ 51.4 กลุ่มตัวอย่า ง
ส่ วนใหญ่บิดา-มารดาอยู่ดว้ ยกัน ร้อยละ 58.5 และ
ในระยะ 12 เดื อ นที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวรักใคร่ กลมเกลียว ร้อยละ 58.5
2. ผลการวิเคราะห์ สถิติบรรยายของตัวแปร
ความแข็งแกร่ งในชีวิต ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน
และพฤติกรรมการรังแกกัน
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม
แข็ ง แกร่ ง ในชี วิต เท่ า กับ 108.46 (SD = 15.54) ซึ่ ง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความแข็งแกร่ งในชีวิต
มากกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย จานวน 120 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 56.6 คะแนนเฉลี่ ยความผูกพันใกล้ชิ ด กับ
เพื่ อ น เท่ า กับ 42.34 (SD = 8.99) ส่ ว นพฤติ ก รรม
การรังแกกันแบ่งเป็ น พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่ นที่มี
ความถี่บางครั้งถึงหนึ่ งหรื อสองครั้งต่อเดือน ที่พบ
มากที่ สุ ด คื อ พู ด สิ่ ง ที่ เ พื่ อ นไม่ ช อบ ร้ อ ยละ 64.2
รองลงมาคื อ พู ด จาหยาบคาย ร้ อ ยละ 56.6 และ
ความถี่หนึ่ งครั้งต่อสัปดาห์ - ทุกวัน ที่พบมากที่สุด
คื อ สร้ า งเรื่ องตลกล้ อ เลี ย นเพื่ อ น ร้ อ ยละ 23.5
รองลงมาคือ พูดจาหยาบคาย ร้อยละ 20.8 พฤติกรรม
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การถู กรั งแกที่ มีค วามถี่ บางครั้ งถึ ง หนึ่ งหรื อ สอง
ครั้ งต่ อ เดื อ น ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ถู ก เพื่ อ นพู ด
ล้อเลี ยนร้ อยละ 60.4 รองลงมาคือ ถูกเพื่อนพูดจา
หยาบคายใส่ ร้อยละ 58.0 และความถี่หนึ่ งครั้ งต่อ
สัปดาห์ - ทุกวัน ที่พบมากที่สุด คือ ถูกเพื่อนพูดจา
หยาบคายใส่ ร้ อยละ 17.4 รองลงมาคื อ ถู กเพื่ อน
เรี ยกชื่อที่ไม่ชอบ ร้อยละ 15.1
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความแข็งแกร่ ง
ในชีวิต ความผูกพันใกล้ ชิดกับเพื่อนกับพฤติกรรม
การรังแกผู้อื่นในวัยรุ่นด้ อยโอกาส
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยใช้
สถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบสเปี ยร์ แ มน
พบว่ า ความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต โดยรวมมี ค วาม
สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.19, p = .005) เมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
ของความแข็งแกร่ งในชีวิตกับพฤติกรรมการรังแก
ผู ้อื่ น พบว่ า ‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’ มี ค วาม
สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติ (r = -.22, p = 002; r = -.17, p =
.013; r = -.15, p = .028) ส่ ว นความผู ก พัน ใกล้ชิ ด
กับเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแก
ผูอ้ ื่น (r = .01, p = .871) (ตารางที่ 1)
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความแข็งแกร่ ง
ในชีวิต ความผูกพันใกล้ ชิดกับเพื่อนกับพฤติกรรม
การถูกรังแกในวัยรุ่นด้ อยโอกาส
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยใช้
สถิติสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมนพบว่า
ความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับพฤติกรรมการถูกรังแกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แบบสเปี ยร์แมน ระหว่างความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวม ความแข็งแกร่ งใน
ชีวิตรายด้าน และความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน กับพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่น (n = 212)
ตัวแปร
r
p-value
ความแข็งแกร่ งในชีวิต
-.19
.005
I have (ฉันมี…)
-.22
.002
I am (ฉันเป็ น…)
-.17
.013
I can (ฉันสามารถ…)
-.15
.028
ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน
.01
.871

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แบบสเปี ยร์แมน ระหว่างความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวม ความแข็งแกร่ งใน
ชีวิตรายด้าน และความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน กับพฤติกรรมการถูกรังแก (n = 212)
ตัวแปร
r
p-value
ความแข็งแกร่ งในชีวิต
-.19
.007
I have (ฉันมี…)
-.22
.001
I am (ฉันเป็ น…)
-.15
.030
I can (ฉันสามารถ…)
-.15
.031
ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน
-.15
.026

(r = -.19, p = .007) เมื่ อพิ จารณาผลการวิเ คราะห์
ความสั มพันธ์ ข องแต่ ละองค์ป ระกอบของความ
แข็งแกร่ งในชี วิตกับพฤติกรรมการถูกรั งแกพบว่า
‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’ มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับพฤติกรรมการถูกรังแกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(r = -.22, p = .001; r = -.15, p = .030; r = -.15, p =.031)
ส่ วนความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนมี ความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมการถูกรังแกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (r = -.15, p = .026) (ตารางที่ 2)
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การอภิปรายผล
1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความแข็งแกร่ ง
ในชีวิตกับพฤติกรรมการรั งแกผู้อื่นของวัยรุ่ นด้ อย
โอกาส
ผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า คะแนนความ
แข็งแกร่ งในชี วิตโดยรวมอยู่ในช่ วงคะแนน 54 137 คะแนน (mean = 108.46, SD = 15.54) โดยมี
วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่คะแนนความแข็งแกร่ งในชี วิต
มากกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ย จานวน 120 คน (ร้อยละ
56.6) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
แข็งแกร่ งในชี วิตกับพฤติ กรรมการรังแกผูอ้ ื่ นของ
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วัย รุ่ น ด้อ ยโอกาสพบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
โดยรวมและแต่ละองค์ประกอบของความแข็งแกร่ ง
ในชี วิ ต (I have, I am และ I can) มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางลบกั บ พฤติ ก รรมการรั ง แกผู ้อื่ น ของวัย รุ่ น
ด้อยโอกาสอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Donnon ( 2010)
ที่ ศึ ก ษาในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งวั ย รุ่ นด้ อ ยโอกาสชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 7 ถึง 10) และมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย (เกรด 10 ถึง 12) ประเทศแคนาดา พบว่า
วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่มีความแข็งแกร่ งในชี วิตต่าจะมี
เปอร์ เ ซ็ นต์ข องพฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ นสู ง และ
การศึ ก ษาในกลุ่ ม วัย รุ่ นทั่ว ไปของ Donnon and
Hammond (2007) ที่พบว่ากลุ่มวัยรุ่ น (เกรด 7 ถึง 9)
ที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิตต่ามีแนวโน้มที่จะเข้าไป
มีส่วนร่ วมกับพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นสู ง
ความแข็งแกร่ งในชีวิต เป็ นความสามารถ
หรื อศักยภาพของบุคคลที่ ใช้ในการเผชิ ญหน้ากับ
ปัญหา เหตุการณ์ร้ายแรง หรื อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเครี ยดขึ้นในชีวิต โดยที่บุคคลสามารถก้าวผ่าน
และสามารถฟื้ นตัว จากการได้รั บผลกระทบจาก
สถานการณ์เหล่านั้นได้ (พัชริ นทร์ นินทจันทร์ และ
คณะ, 2558; Grothberg, 1995) จากผลการศึ กษาที่
พบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต โดยรวมและทั้ง 3
องค์ประกอบหลักของความแข็งแกร่ งในชี วิต (I
have, I am และ I can) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ
พฤติ ก รรมการรั ง แกผู ้อื่ น นั้ น อาจจะกล่ า วได้ ว่ า
วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิตสู ง (มี I
have, I am และ I can สู ง) มีแนวโน้มจะมีพฤติกรรม
การรั งแกผูอ้ ื่ นต่ า หรื อวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่ มีค วาม
แข็งแกร่ งในชี วิตต่า (มี I have, I am และ I can ต่า)
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มี แนวโน้มจะมี พ ฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ นสู ง โดย
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
องค์ประกอบที่ 1 ‘I have’ : แหล่งสนับสนุน
ภายนอกของบุคคล ที่ส่งเสริ มให้เกิดความแข็งแกร่ ง
ในชี วิ ต เช่ น การที่ บุ ค คลมี ค รอบครั ว มี เ พื่ อ น ที่
เข้ า ใจและไว้ใ จซึ่ งกั น และกั น คอยบอก หรื อ
ตักเตือนเมื่อจะกระทาบางอย่างที่อาจนาปั ญหามาสู่
ตนเอง มีบุคคลที่เป็ นตัวอย่างที่ดีว่าการกระทาที่ถูก
นั้นควรท าอย่า งไร พร้ อมที่ จะสนับ สนุ นและให้
กาลังใจ (Grothberg, 1995) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่กาลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรี ยนแบบอยูป่ ระจา โดยจะพักอาศัยอยูใ่ นเรื อนนอน
รั บประทานอาหาร เรี ย น และทากิ จกรรมต่า ง ๆ
ร่ วมกันกับเพื่อน จึงทาให้วยั รุ่ นกลุ่มนี้ใช้เวลาส่ วนใหญ่
อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน เมื่ อพบเจอกับปั ญหา น่ าจะมี
เพื่ อ นคอยอยู่ เ คี ย งข้า ง พร้ อ มให้ ค าแนะน า และ
สนับสนุนช่วยเหลือ อันจะทาให้วยั รุ่ นด้อยโอกาสมี
กาลังใจที่จะต่อสู ้ หาทางแก้ไขและสามารถผ่านพ้น
ปั ญหาต่าง ๆ ไปได้โดยไม่มีพ ฤติ กรรมการรั ง แก
ผูอ้ ื่ น นอกจากเพื่อนในวัยเดี ยวกันแล้ว ยังมี ครู ซ่ ึ ง
เป็ นผูใ้ หญ่ในโรงเรี ยนที่วยั รุ่ นกลุ่มนี้ อยู่ใกล้ชิดมาก
ที่สุด ที่จะคอยสอน ตักเตือน ถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ควรทา
และไม่ ค วรท า รวมทั้ง เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการ
ปฏิบตั ิตวั การที่มีเพื่อนและครู เป็ นแหล่งสนับสนุน
ช่ วยเหลื อ คอยดู แล และให้ค าแนะนา เมื่ อจะท า
พฤติ กรรมต่า ง ๆ ที่ ไม่ดี จึ งลดโอกาสเสี่ ย งที่ จ ะมี
พฤติ ก รรมการรั ง แกผู ้ อื่ น จากการศึ ก ษาของ
Kendrick et al. (2012) ซึ่งศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป
(อายุ 12 – 16 ปี ) พบว่าการได้รับการสนับสนุ นจาก
เพื่อนสู ง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นต่า
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นอกจากเพื่อนและครู วัยรุ่ นด้อยโอกาสบางส่ วนที่
ได้กลับบ้า นในช่ วงวันหยุด จะมี บิด ามารดาหรื อ
ผูป้ กครองซึ่ งเป็ นบุคคลในครอบครัวที่มีความใกล้ชิด
น่ าจะทาให้วยั รุ่ นด้อยโอกาสมีค วามไว้วางใจที่ จะ
พู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ พ บเจอ ขอค าแนะน า
เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยบรรเทาหรื อ ท าให้
ปั ญ หานั้น หมดไป และท าให้ ว ัย รุ่ น กลุ่ ม นี้ ได้รั บ
กาลังใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่ งต่าง ๆ ได้ ซึ่ งน่าจะทา
ให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่ใช้
ความรุ นแรงในการแก้ไ ขปั ญหา หรื อมีแนวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นต่า จากการศึกษาของ
Shetgiri et al. (2012) ในกลุ่มนักเรี ย นด้อยโอกาส
อายุ 10 ถึง 17 ปี พบว่า นักเรี ยนด้อยโอกาสที่มีบิดา
มารดาที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องราวต่าง ๆ
ซึ่ งกันและกันกับบุตรได้ บิดามารดามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุตร มีแนวโน้มที่จะมีพฤติ กรรม
การรังแกผูอ้ ื่นต่า และการศึกษาของ Espelage et al.
(2000) พบว่า การมี ผูใ้ หญ่เ ป็ นตัวอย่า งที่ ดี ในการ
ปฏิ บัติ ต ัว มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมการรั งแก
ผูอ้ ื่นต่า ในทางตรงกันข้าม การใช้เวลาทากิจกรรม
ต่ า ง ๆ โดยไม่ มี ผู ้ใ หญ่ อ ยู่ ด้ว ย มี แ นวโน้ ม ที่ มี จ ะ
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นสู ง
องค์ประกอบที่ 2 ‘I am’ : ความเข้มแข็ง
ภายในของบุคคล เช่น การที่บุคคลที่มีพ้ืนอารมณ์ดี
มี ค วามรู ้ สึ กเห็ นอกเห็ น ใจผู ้อื่น เชื่ อมั่นว่า ตนเอง
สามารถที่ จะรั กและเป็ นที่ รั กของบุค คลอื่ นได้ มี
ความภาคภู มิใจในตนเอง พร้ อมที่ จะรั บผิ ด ชอบ
และยอมรับในผลของการกระทา และเชื่อว่าชีวิตยัง
มีความหวังเสมอ เป็ นต้น (Grothberg, 1995) กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ น ด้อ ยโอกาสที่
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ส่ วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวยากจน เรี ยนอยู่ใน
โรงเรี ยนแบบอยู่ประจาซึ่ งไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การเรี ยน การที่วยั รุ่ นด้อยโอกาสมีความเชื่อว่าสิ่ งต่าง ๆ
จะเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี เชื่ อ ว่ า ชี วิ ต ยัง มี
ความหวังเสมอ มองโลกในแง่ดี น่ าจะเอื้ ออานวย
ให้วยั รุ่ นด้อยโอกาสมี อารมณ์ดี มี ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง สามารถที่จะรักและเป็ นที่รักของผูอ้ ื่นได้
ถึงแม้ว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก วัยรุ่ น
ด้อยโอกาสเหล่ านี้ ก็จะยังคงเห็ นคุณ ค่าในตนเอง
และเห็นคุณค่าของผูอ้ ื่น จึงมีแนวโน้ มที่จะทาให้มี
พฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ นต่ า ในขณะเดี ยวกันหาก
วั ย รุ่ น ด้ อ ย โ อ ก า ส ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว กั บ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ นอยู่ ไ ด้ ไม่ พ อใจในชี วิ ต
เปรี ยบเทียบตนเองกับวัยรุ่ นทัว่ ไป อาจทาให้วยั รุ่ น
ด้อยโอกาสมีความเสี่ ยงที่จะมีปัญหาด้านจิตใจและ
อารมณ์ เช่น อาการกังวล รู ้สึกซึ มเศร้า มีความรู ้สึก
คุ ณ ค่ า ในตนเองต่ า มองโลกในแง่ ร้ า ย เป็ นต้ น
(พิ ม พ์พ าภรณ์ กลั่น กลิ่ น , 2555) เมื่ อ ต้อ งเจอกับ
ปั ญหาก็จะไม่เชื่ อมัน่ ว่าสิ่ งต่าง ๆ จะเปลี่ ยนแปลง
ไปในทางที่ ดี จึ งมี แนวโน้มที่ จะหาทางออกด้ว ย
วิธีการที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงมี
พฤติ ก รรมการรั ง แกผู ้อื่ น สู ง จากการศึ ก ษาของ
Wild et al. (2004) ในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไปพบว่า วัยรุ่ น
ที่มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองต่า มีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นสู ง
องค์ประกอบที่ 3 ‘I can’ : ทักษะในการ
จัดการกับปั ญหาและสั มพันธภาพระหว่า งบุ ค คล
เช่ น การที่ บุ ค คลมี ค วามสามารถที่ จ ะจัด การกับ
ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งเหมาะสม
สามารถเข้าถึงการสนับสนุ นและการช่วยเหลือได้

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหาหรื อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเครี ยด เป็ นต้น (Grothberg, 1995) ซึ่ งทักษะ
ในการจัด การปั ญ หาเป็ นทัก ษะที่ ส าคัญ ส าหรั บ
วัย รุ่ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นวัย รุ่ น
ด้อยโอกาสที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนแบบอยู่กินประจา
ต้องใช้ชีวิตร่ วมกันกับนักเรี ยนหลายคนที่ มีค วาม
แตกต่ า งกั น ทั้ งอายุ เพศ ลั ก ษณะนิ สั ย จาก
สภาพแวดล้อมที่วยั รุ่ นกลุ่มนี้ตอ้ งเผชิญ การมีทกั ษะ
ในการแก้ไ ขปั ญ หาจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ เมื่ อ วัย รุ่ น
ด้อยโอกาสต้องเจอกับปั ญหาแล้วสามารถขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากใครสั ก คนได้ มี ทัก ษะการจัด การ
ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ส ามารถ
หาทางออกหรื อ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรงในการ
แก้ไ ขปั ญ หา จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมการ
รังแกผูอ้ ื่นต่า การศึกษาของ Bayraktar et al. (2012)
ที่ ศึ กษาในวัย รุ่ นด้อยโอกาสจากประเทศไซปรั ส
และประเทศตุรกี อายุ 13 ถึง 18 ปี พบว่า วัยรุ่ นที่มี
ความสามารถทางสังคมสู ง (เช่ น การปรั บตัวทาง
สังคม ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เผชิญ หลีกเลี่ยง
หรื อยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น) มีแนวโน้ม
ที่ จะมี พฤติ กรรมการรั งแกผูอ้ ื่ นต่ า และการศึ กษา
ของ Cook et al. (2010) ที่ พ บว่ า วัย รุ่ นที่ มี ค วาม
สามารถทางสังคมสู ง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
การรังแกผูอ้ ื่นต่า นัน่ คือวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่มีทกั ษะ
ในการจัดการกับปั ญหาและมีสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลสู ง (I can) มี แนวโน้มที่ จะมี พ ฤติ กรรมการ
รังแกผูอ้ ื่นต่า
จากข้อ มู ล ข้า งต้น จึ ง อาจจะกล่ า วได้ ว่ า
วั ย รุ่ นด้ อ ยโอกาสที่ มี อ งค์ ป ระกอบของความ
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แข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต สู ง (I have, I am, และ I can) มี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นต่า
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความแข็งแกร่ ง
ในชี วิ ต กั บ พฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกของวั ย รุ่ น
ด้ อยโอกาส
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ความแข็งแกร่ งในชี วิตกับพฤติ กรรมการถูกรังแก
ของวัยรุ่ นด้อยโอกาสพบว่า ความแข็งแกร่ งในชีวิต
โดยรวมและทั้ง 3 องค์ป ระกอบหลัก ของความ
แข็งแกร่ งในชี วิต (I have, I am และ I can) มีความ
สั ม พัน ธ์ ท างลบกับ พฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกของ
วัย รุ่ น ด้อ ยโอกาสอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ผล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในกลุ่ ม
ตัวอย่างวัยรุ่ นด้อยโอกาส (เกรด 7 - 12) พบว่าวัยรุ่ น
ด้อยโอกาสที่มีความแข็งแกร่ งในชี วิตต่าจะมีร้อยละ
ของพฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกสู ง (Donnon, 2010)
เช่ นเดี ยวกันกับการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไปของ
Donnon and Hammond (2007) พบว่ า กลุ่ ม วัย รุ่ น
(เกรด 7 - 9) ที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิตต่ามีแนวโน้ม
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมกับพฤติกรรมการถูกรังแกสู ง
จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่ มีความแข็งแกร่ งในชี วิตสู ง มี
แนวโน้มจะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า หรื อวัยรุ่ น
ด้อยโอกาสที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิตต่า มีแนวโน้ม
จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกสู ง โดยสามารถอธิ บาย
ได้ดงั นี้
องค์ประกอบที่ 1 ‘I have’ : แหล่งสนับสนุ น
ภายนอกของบุ ค คล ที่ ส่ งเสริ มให้ เ กิ ด ความ
แข็งแกร่ งในชีวิต (พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ,
2558; Grothberg, 1995) วัยรุ่ นที่ เป็ นกลุ่มตัว อย่า ง
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ในครั้ งนี้ เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอยู่ประจา ส่ วน
ใหญ่มีเพื่อนสนิ ทในโรงเรี ย นเดี ย วกัน 1 - 10 คน
(ร้อยละ 89.4) วัยรุ่ นด้อยโอกาสกลุ่มนี้ จึงมีท้ งั เพื่อน
ที่โรงเรี ยนและครู อยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่ งน่าจะทา
ให้วยั รุ่ นกลุ่ มนี้ มีบุค คลที่ จะเป็ นแหล่ งสนับสนุ น
ช่ ว ยเหลื อ ได้ใ นเวลาที่ ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาและ
อุปสรรคต่าง ๆ โดยอาจจะเป็ นการให้คาแนะนา
คาปรึ กษา และตักเตือนในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตวั
ในทางที่ดี อันจะทาให้วยั รุ่ นด้อยโอกาสมีกาลังใจ
ในการที่จะยืนหยัดต่อสู ้กบั ปั ญหาต่าง ๆ อีกทั้งการ
มีเพื่อนและครู คอยสนับสนุ นช่วยเหลืออาจจะช่วย
หลีกเลี่ยงกับการที่ตอ้ งอยู่ในสถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่อ
การถูกรังแก จึงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูก
รังแกต่า จากการศึกษาที่ผา่ นมาในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
พบว่ า การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเพื่ อ นสู งมี
แนวโน้มที่จะถูกรังแกต่า (Cluver et al., 2010; Pengpid
& Peltzer, 2013) นอกจากเพื่อนและครู วัยรุ่ นด้อยโอกาส
ยังมี บิดามารดาหรื อผูป้ กครอง/ญาติ พี่น้องซึ่ งเป็ น
บุคคลในครอบครัวที่มีความใกล้ชิด โดยส่ วนใหญ่
พบว่าบรรยากาศในครอบครัวของวัยรุ่ นด้อยโอกาส
กลุ่มนี้ มีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน (ร้อยละ 58.5)
จึ ง น่ า จะท าให้ ว ัย รุ่ น ด้อ ยโอกาสรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองมี
ครอบครัวที่มนั่ คงคอยให้การช่วยเหลือ และพร้อม
ให้ความรักเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่ งส่ งเสริ ม
ให้วยั รุ่ นด้อยโอกาสมีความแข็งแกร่ งในชีวิต ไม่ยอมแพ้
กับปั ญหา หรื อยอมตกเป็ นผูถ้ ูกรังแกได้ง่าย ๆ จาก
การศึ ก ษาในวัย รุ่ น ด้อ ยโอกาสของ Cluver et al.
(2010) ที่ พบว่าวัยรุ่ นที่ มีการสนับสนุ นจากพี่น้อง
มากมีแนวโน้มที่จะถูกรังแกน้อย ในขณะที่การขาด
แหล่งสนับสนุนจากบุคคลทั้งในและนอกครอบครัว
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เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก จะทาให้ไม่
มีกาลังใจที่จะยืนหยัดต่อสู ้กบั สิ่ งต่าง ๆ ไม่มีบุคคล
คอยบอกและตักเตื อนเมื่ อมี ความเสี่ ยงที่ จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ตนเอง จึงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกสู ง
จากการศึ ก ษาของ Pengpid and Peltzer (2013) ที่
พบว่าการขาดการสนับสนุ นและขาดสัมพันธภาพ
กับ บิ ด ามารดา มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การเป็ นผู ้ถู ก
รังแกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
องค์ป ระกอบที่ 2 ‘I am’: ความเข้ม แข็ ง
ภายในของบุคคล (พัชริ นทร์ นินทจันทร์ และคณะ,
2558; Grothberg, 1995) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่ส่วนใหญ่มีความ
ขาดแคลนด้า นความเป็ นอยู่ดังที่ ไ ด้กล่ า วข้า งต้น
จากสถานการณ์ดงั กล่าวถึงแม้ว่าวัยรุ่ นด้อยโอกาส
จะต้อ งเผชิ ญ กับ สถานการณ์ ที่ ย ากล าบาก แต่ ถ้า
วัย รุ่ นด้ อ ยโอกาสที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ จะ
เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี แ ละเชื่ อ ว่ า ชี วิ ต ยัง มี
ความหวัง เสมอ มองโลกในแง่ ดี น่ า จะท าให้ มี
กาลังใจในการยืนหยัดต่อสู ้กบั ปั ญหา ไม่ยอมเป็ น
ผูถ้ ูกรังแก นอกจากนี้ การที่เป็ นผูท้ ี่มีพ้ืนอารมณ์ ที่ดี
รู ้ จัก แสดงออกซึ่ งความห่ ว งใยต่ อ ผู ้ค นรอบข้า ง
น่ าจะทาให้ผูค้ นเหล่านั้นเห็ นถึงสิ่ งดี ๆ ในตัวของ
วัยรุ่ นด้อยโอกาส อันจะส่ งผลให้วยั รุ่ นด้อยโอกาส
สามารถที่จะเป็ นที่รักของผูอ้ ื่นได้ (I am สู ง) วัยรุ่ น
ด้อยโอกาสกลุ่มนี้ น่าจะมีแนวโน้มที่จะถูกรังแกต่า
ในขณะที่วยั รุ่ นด้อยโอกาสกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์
ที่ยากลาบากเช่นเดียวกัน แต่มีมุมมองต่อสิ่ งต่าง ๆ
ในทางที่ ไ ม่ ดี ไม่ มี ค วามหวัง ในชี วิ ต (I am ต่ า )
น่าจะมีส่วนให้วยั รุ่ นกลุ่มนี้ไม่มีกาลังใจในการต่อสู ้
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เมื่ อต้องเจอกับปั ญหาและน่ า จะมี แนวโน้ม ที่ จะมี
พฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกสู ง จากการศึ ก ษาของ
Kokkinos and Kipritsi (2012) ในกลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป
(อายุ 10 - 13 ปี ) พบว่า วัยรุ่ นที่มีการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองสู งมี แ นวโน้มที่ จะมี พ ฤติ กรรมการถู ก
รั ง แกต่ า วัย รุ่ น ที่ มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ สู ง มี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
องค์ประกอบที่ 3 ‘I can’: ปัจจัยด้านทักษะ
ในการจัดการกับปั ญหาและสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คล (พัช ริ น ทร์ นิ น ทจัน ทร์ และคณะ, 2558;
Grothberg, 1995) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็ น
วัย รุ่ นด้อยโอกาสที่ ศึ กษาอยู่ ใ นโรงเรี ย นแบบอยู่
ประจ าและต้อ งอาศัย อยู่กับ ทั้ง เพื่ อ นรุ่ น เดี ย วกัน
เพื่อนที่เป็ นรุ่ นพี่และรุ่ นน้อง ซึ่ งมีความหลายหลาก
หากวัยรุ่ นด้อยโอกาสเหล่านี้ มีทกั ษะทางสังคมต่าง ๆ
ที่ จะช่ วยให้ปรั บตัวเข้าหากับผูอ้ ื่ นได้ มี ทักษะใน
การแก้ไขปั ญหาและหาทางออกที่เหมาะสมได้เมื่อ
ต้องเผชิ ญหน้า กับสถานการณ์ ที่เ ลวร้ า ย เข้า ไปมี
ส่ วนร่ วมกับเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรื อมี
ความเสี่ ยงที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแก น่าจะช่วย
ให้สามารถขอการสนับสนุน ขอความช่วยเหลือ ได้
ทันท่วงที หรื อหาวิธีการในการจัดการกับสถานการณ์
ที่เผชิญอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม ทาให้มีแนวโน้มที่จะมี
พฤติ กรรมการถูกรังแกต่า จากการศึ กษาที่ ผ่านมา
ของ Cook et al. (2010) พบว่า วัยรุ่ นที่มีความสามารถ
ทางสังคมสู ง มี แนวโน้มที่ จะมี พ ฤติ กรรมการถู ก
รังแกต่า จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคคลที่ มีทกั ษะในการ
จัดการกับปั ญหาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (I
can) สู ง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
จึงอาจกล่าวได้วา่ วัยรุ่ นด้อยโอกาสที่มีองค์ประกอบ
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ของความแข็งแกร่ งในชี วิตสู ง (I have, I am และ I
can) มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความผูกพันใกล้ชิด
กั บเพื่ อ นกั บ พฤติ ก รรมการรั ง แกผู้ อื่ นของวั ย รุ่ น
ด้ อยโอกาส
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีคะแนนความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 51.9) และระดับสู ง ร้อยละ 42.4
(Mean = 42.34 SD = 8.99) ผลการวิเคราะห์ความ
สั มพันธ์ ร ะหว่า งความผูกพันใกล้ชิด กับเพื่ อนกับ
พฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่น พบว่าความผูกพันใกล้ชิด
กับเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรังแก
ผูอ้ ื่น อาจอธิ บายได้ดงั นี้ ตามพัฒนาการในช่วงวัยรุ่ น
เป็ นช่วงวัยที่ให้ความสาคัญกับเพื่อน โดยวัยรุ่ นจะ
ให้ความสนใจและใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนเป็ นส่ วนใหญ่
มักจะรวมกลุ่มทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ คล้าย ๆ กัน มี
ความต้องการการยอมรับจากกลุ่ม (สุ ริยเดว ทรี ปาตรี
และสุ ชีรา เจริ ญธรรม, 2554) แต่อย่างไรก็ดีลกั ษณะ
ของบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติ กรรมเกเรรั งแก
ผูอ้ ื่น มักจะมีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม (Shetgiri
et al., 2012) ไม่เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น (Thornberg & Jungert,
2017) ขาดความรู ้สึกผิดเมื่อทาในสิ่ งที่ผิด ไม่แสดง
ความรู ้ สึกหรื อแสดงความรู ้ สึกแบบไม่จริ งใจ ไม่
กังวลกับการกระทาที่เป็ นปั ญหาของตนเอง เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาของ Munoz, Qualter, and Padgett
(2011) ที่ศึกษาในวัยรุ่ นทัว่ ไป (อายุ 11 - 12 ปี ) พบว่า
วัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมการรังแกผูอ้ ื่นสู ง จะมีลกั ษณะ
ขาดความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี ไม่จริ งใจ มีความสามารถ
ในการรับรู ้หรื อเข้าถึงอารมณ์ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นต่า
จะเห็นว่าวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่มีพฤติกรรมเกเรรังแก
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ผูอ้ ื่นนั้น จะมีลกั ษณะการรับรู ้หรื อเข้าใจความรู ้ สึก
ของผูอ้ ื่ นได้น้อย และไม่ รู้ สึ กผิ ด กับพฤติ ก รรมที่
เป็ นปั ญหา นัน่ คือไม่ว่าจะมีความผูกพันใกล้ชิดกับ
เพื่อนหรื อไม่ วัยรุ่ นด้อยโอกาสกลุ่มที่ เป็ นผูร้ ั งแก
ผูอ้ ื่นก็น่าจะยังมีพฤติกรรมเช่นนั้น ลักษณะดังกล่าว
จึ งน่ าจะมี ส่วนทาให้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผู ก พัน ใกล้ชิ ด กับ เพื่ อ นกับ พฤติ ก รรมการ
รังแกผูอ้ ื่น
4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความผู ก พั น
ใกล้ ชิ ด กั บ เพื่ อ นกั บ พฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกของ
วัยรุ่นด้ อยโอกาส
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ความผูกพันใกล้ชิด
กับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
ถูกรังแกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนกับพฤติ กรรม
การถูกรังแกในวัยรุ่ นด้อยโอกาส จากผลการศึกษา
ที่พบว่าวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับ
เพื่อนสู งมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า
อาจอธิบายได้ดงั นี้
กลุ่มวัยรุ่ นด้อยโอกาสที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรี ย นแบบ
อยู่ประจา วัยรุ่ นกลุ่มนี้ จึงใช้เ วลาส่ วนใหญ่ อยู่ กับ
เพื่อนทั้งในเวลาเรี ยน เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ช่ ว งเวลาพัก ผ่ อ นนอนหลั บ การได้ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่
ร่ ว มกันท าให้ว ยั รุ่ น กลุ่ ม นี้ ค่ อย ๆ มี ค วามใกล้ชิ ด
สนิ ทสนมกันกับเพื่อน มีความรู ้สึกผูก พันและรู ้ สึก
พึ ง พอใจในสั ม พัน ธภาพกับ เพื่ อ น สามารถที่ จ ะ
แบ่ งปั นความรู ้ สึ กส่ ว นตัว ทั้งความสุ ข และความ
ทุกข์หรื อความลับให้เพื่อนฟั งได้ กลายเป็ นความ
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ผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนเกิดขึ้น (Buhrmester, 1990)
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความผูกพัน ใกล้ชิ ด กั บเพื่ อ นในระดับ ปานกลาง
ร้อยละ 51.9 และระดับสู ง ร้อยละ 42.4 ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าวัยรุ่ นกลุ่มนี้ มีความพึงพอใจในสัมพันธภาพ
กับเพื่อน สามารถที่จะพูดคุยสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ
กับเพื่อนได้ เมื่อรู ้สึกไม่สบายใจหรื อเมื่อต้องอยู่ใน
สถานการณ์ที่อนั ตราย เช่น สถานการณ์ที่เ สี่ ยงจะมี
พฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกเกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะมี เ พื่ อ นที่
สามารถพูดคุย บอกเล่าปัญหา และขอความสนับสนุ น
ช่ ว ยเหลื อ ได้ น่ า จะท าให้ ว ัย รุ่ น กลุ่ ม นี้ มี ก าลัง ใจ
สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู ้ และหาทางแก้ไขปั ญหาที่
เหมาะสมได้ ทาให้มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการ
ถูกรังแกต่า จากการศึกษาที่ผา่ นมาในวัยรุ่ นด้อยโอกาส
พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสู งมีแนวโน้ม
ที่จะมีพฤติกรรมการถูกรังแกต่า (Cluver et al., 2010;
Smokowski et al., 2013)
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบว่าความแข็งแกร่ ง
ในชี วิต มี ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติ กรรมการ
รั ง แกผู ้อื่ น และพฤติ ก รรมการถู ก รั ง แก ดั ง นั้ น
พยาบาลหรื อครู ผูร้ ั บผิ ด ชอบด้า นสุ ข ภาพจิ ตของ
วัย รุ่ นด้อยโอกาสในโรงเรี ย น ควรจัด กิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มความแข็ งแกร่ ง ในชี วิ ต ให้ กับ วัย รุ่ น ด้อ ย
โอกาส เช่ น การจัด กิ จกรรมเชื่ อ มความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเพื่อน ครอบครัว และครู ที่โรงเรี ยน ให้กบั
นักเรี ยนเพื่อให้นักเรี ยนได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิด
และรั บรู ้ ถึงความช่ วยเหลื อจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด
(I have) จัด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นัก เรี ย นได้ค ้น หาความ
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เข้มแข็งภายในตนเอง เพื่อช่วยให้นักเรี ยนมี ค วาม
เข้มแข็งทางใจที่ จะยืนหยัด ต่อสู ้ กับปั ญหา (I am)
และจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการ
แก้ปัญหาเพื่ อส่ งเสริ มให้ นักเรี ย นสามารถน าไป
ปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(I can)
2. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความผู ก พัน
ใกล้ ชิ ดกั บ เพื่ อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ กั บ
พฤติ ก รรมการถู ก รั ง แก ดัง นั้ น พยาบาลหรื อ ครู
ผูร้ ั บผิดชอบด้านสุ ขภาพจิ ตของวัยรุ่ นด้อยโอกาส
ในโรงเรี ยน ควรจัดกิจกรรมที่ช่วยผูกสัมพันธ์ ให้
รู ้ จักการดู แลและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันระหว่าง
วัยรุ่ นด้อยโอกาสในโรงเรี ยน
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
พฤติ ก รรมการรั ง แกกัน ในวัย รุ่ น ด้อ ยโอกาสใน
รู ปแบบของการวิจยั เชิงทานาย หรื อความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการ
ป้ องกันพฤติ กรรมการรั งแกกันในโรงเรี ย นอย่า ง
เหมาะสมมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู ้อ านวยการ และ
คณาจารย์จากโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์แห่ งหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่กรุ ณาอานวยความ
สะดวกในการด าเนิ น การรวบรวมข้อ มู ล และ
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
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