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การศึกษาพฤติกรรมการถูกรังแกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขตหนองแขม                     
สังกดัส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

         พรพรรณ ทองทนงศกัด์ิ* 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ส ารวจพฤติกรรมการถูกรังแกของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษา
รูปแบบของพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกั
การศึกษา กรุงเทพมหานคร (3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียน  
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 317 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงน าขอ้ค าถาม
บางส่วนมาจากแบบสอบถาม The Revised Olweus victim questionnaire แปลเป็นภาษาไทยโดยสมบติั ตา
ปัญญา (2549) และขอ้ค าถามบางส่วนจากแบบสอบถามเก่ียวกบัการรังแกทางโลกไซเบอร์ของบุษยรัต รุ่ง
สาคร โดยผูว้ิจยัปรับใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกอยูใ่นระดบันอ้ย 
(M=1.85) โดยมีพฤติกรรมการถูกรังแกทางวาจาค่าเฉล่ียสูงสุด (M=2.34) รองลงมาคือมีพฤติกรรมการถูก
รังแกทางร่างกาย พฤติกรรมการถูกรังแกทางสังคม และพฤติกรรมการถูกรังแกทางโลกไซเบอร์ (M=1.96, 
1.67, 1.42) ตามล าดบั รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกท่ีพบมากท่ีสุดคือ การพดูลอ้ช่ือพอ่แม่หรือผูป้กครอง 
รองลงมาคือการใชค้  าพดูหยาบคายหรือค าพดูท่ีรุนแรงท่ีท าใหรู้้สึกไม่ชอบ และการต่อย เตะ ตีหรือผลกั
แรงๆ ตามล าดบั 

 
  
---------------------------------------- 
*สาขาจิตวทิยาการปรึกษา  
 



นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีอายตุ่างกนั และเรียนอยูใ่นระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมการถูกรังแก
ไม่แตกต่างกนั  สถานท่ีท่ีนกัเรียนถูกรังแกมากท่ีสุดคือ ในหอ้งเรียนเวลาท่ีครูไม่อยู ่ส่วนใหญ่เม่ือถูกรังแก
นกัเรียนจะบอกเพื่อนมากท่ีสุด นกัเรียนและครูหรือผูใ้หญ่คนอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนพยายามห้ามหรือหยดุการ
รังแกเป็นบางคร้ัง นกัเรียนส่วนใหญ่พยายามช่วยคนท่ีถูกรังแก โดยรวมแลว้นกัเรียนคิดวา่ครูมีการจดัการ
ปัญหาการรังแกในโรงเรียนพอสมควร แต่นกัเรียนส่วนใหญ่รู้สึกหงุดหงิดร าคาญ รู้สึกโกรธแคน้อยากเอา
คืน และรู้สึกกลวัการถูกรังแก ตามล าดบั และบางคนรู้สึกอยากตาย ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่
นกัเรียนทุกคน ทุกวยั และทุกระดบัชั้นเรียนมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการถูกรังแกได ้และพฤติกรรมการถูก
รังแกมีผลต่อดา้นจิตใจของนกัเรียนไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครองควร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการหาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียน  
   
ค าส าคัญ 

 พฤติกรรมการถูกรังแก   

บทน า 

 พฤติกรรมการรังแก (Bullying) เป็นปัญหาท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและโรงเรียน
ทัว่ไป และยงัเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกใหค้วามสนใจ มีงานวจิยัหลายสาขาท่ีศึกษาและพยายามหาค าอธิบาย
ปรากฏการณ์น้ี (Emily Leine and Melissa Tamburrino, 2014, pp.271) ซ่ึงเป็นการรังแกในหมู่เด็ก สามารถ
พบไดบ้่อยๆ ในโรงเรียน ทั้งรูปแบบไม่รุนแรงและรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวติ (มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก, 
2550, หนา้ 14)  การรังแกเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการกระท าของคนๆ หน่ึงหรือหลายคน เรียกวา่ผูรั้งแก 
กระท าซ ้ าๆ หรือเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในลกัษณะกา้วร้าวหรือประสงคร้์าย โดยมีเจตนาใหผู้ถู้กรังแกไดรั้บ
บาดเจบ็ทางร่างกาย และ/หรือทางจิตใจ ดว้ยวธีิการต่างๆ ทั้งทางตรงคือการท าร้ายอยา่งเปิดเผย และทางออ้ม 
เช่น การให้อยูค่นเดียว ไม่ให้เขา้กลุ่ม หรือการปล่อยข่าวลือ โดยทัว่ไปผูรั้งแกจะมีก าลงัหรืออ านาจเหนือกวา่
ท าใหผู้ถู้กรังแกไม่สามารถปกป้องตวัเองได ้(นงเยาว ์แข่งเพญ็แข, 2552, หนา้ 10) นอกจากน้ี ปัจจุบนัยงัเกิด
พฤติกรรมการรังแกรูปแบบใหม่ข้ึนในโลกไซเบอร์เรียกวา่ cyber bullying หรือ electronic bullying 
(อรวรรณ เลาห์เรณู, 2554, หนา้ 419)  จากผลการส ารวจ 40 กวา่ประเทศทัว่โลกในปี 2551 พบวา่ มีความชุก
เร่ืองการรังแกกนัโดยเฉล่ียท่ีร้อยละ 8.6-45.2 ในเด็กผูช้าย และร้อยละ 4.8-35.8 ในเด็กผูห้ญิง โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กนกัเรียนอายรุะหวา่ง 11-15 ปี เป็นกลุ่มอายขุองนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา เป็นวยัท่ีพบการรังแก
กนัมากท่ีสุด (รววิรรณ รักถ่ินก าเนิด, 2558, ยอ่หนา้ท่ี 2)   

ส าหรับในประเทศไทย  เม่ือปี 2549  สมบติั ตาปัญญา ไดส้ ารวจนกัเรียนระดบัชั้น ป.4-ม.3 จ  านวน 
3,047 คน และครู 1,300 คน พบวา่ เกือบร้อยละ 40 เคยถูกรังแก เดือนละ 2-3 คร้ัง หรือบ่อยกวา่นั้น จดัอยูใ่น
อนัดบั 2 รองจากประเทศญ่ีปุ่น (ทีนแพธดอทเน็ต, 2550)  ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวมีแนวโนม้วา่จะสูงมากข้ึน



เร่ือยๆ หากพิจารณาจากขอ้มูลส ารวจของโครงการ Child Watch  ปี 2550 พบเด็กท่ีถูกท าร้ายในสถานศึกษา
ค่าเฉล่ียร้อยละ 24 ในปี 2556 พบวา่มีค่าเฉล่ียร้อยละ 32 มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 12 แสดงวา่เด็ก 1 ใน 3 
ถูกท าร้ายจากการไปโรงเรียน ซ่ึงหมายถึงเด็กในระบบการศึกษาไทยกวา่ 3.5 ลา้นคนจากประมาณ 12.5 ลา้น
คนตกอยูใ่นวงัวนของความรุนแรงในสถานศึกษา (สรรชยั หนองตรุด และเกินศกัด์ิ ศรีสวย, 2559, หนา้ 51-
52) 

ทั้งน้ี ปัญหาเด็กรังแกกนัมีผลกระทบอยา่งลึกกบัเด็ก ทั้งเด็กท่ีถูกรังแก และเด็กท่ีรังแกผูอ่ื้น
โดยเฉพาะกบัเด็กท่ีถูกรังแก เด็กท่ีถูกรังแกมกัมีพฤติกรรมของการระแวดระวงัตวั อ่อนไหว เงียบ มกัตอบโต้
การถูกรังแกดว้ยการร้องไหแ้ละถอยหนี  (Olweus. อา้งถึงใน สมร แสงอรุณ, 2554, หนา้ 2)  มีโอกาสเส่ียงท่ี
จะเป็นโรคซึมเศร้า วติกกงัวล สูญเสียความเช่ือมัน่ในตนเอง ไปจนถึงขั้นคิดฆ่าตวัตายเพราะทนความกดดนั
จากการถูกรังแกไม่ไหว (ชุตินาถ ศกัรินทร์กลุ และอลิสา วชัรสินธุ , 2557, หนา้ 223) นอกจากน้ี ยงัส่งผลให้
ไม่อยากมาโรงเรียน กลวัคน เรียนไม่รู้เร่ือง เครียด จนอาจกระท าความรุนแรงต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้ (นง
เยาว ์แข่งเพญ็แข, 2552, หนา้ 6) มีการปฏิเสธการเขา้ร่วมกลุ่ม พกพาอาวธุเพื่อป้องกนัตวัหรือแกแ้คน้ อาการ
ทางกาย อาจท าใหน้อนไม่หลบั นอนละเมอหรือฝันร้าย และพยายามท่ีจะฆ่าตวัตาย หรือบางคนมีการฆ่าตวั
ตายแลว้ (เกษตรชยั และหีม, 2556, หนา้ 12)  

แมจ้ะมีปริมาณการรังแกและถูกท าร้ายสูง แต่เด็กท่ีถูกรังแกมกัจะไม่ค่อยบอกใหพ้อ่แม่หรือครูให้
ทราบ จากการศึกษาในองักฤษพบวา่ มีนกัเรียนท่ีถูกรังแกเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นท่ีรายงานใหค้รูทราบและมี
เพียงร้อยละ 42 ท่ีบอกใหพ้อ่แม่ทราบ (Boulton ; & Underwood 1992 ; Whitney;& Smith.1993 ; สมบติั ตา
ปัญญา 2549  อา้งถึงในสมร แสงอรุณ,2554,หนา้ 29) ส าหรับประเทศไทย พบวา่ ครู 89%  สังเกตเห็นวา่
นกัเรียนมีพฤติกรรมรังแกเพื่อน ในจ านวนน้ี 25% เคยเห็นมากกวา่ 10 คร้ัง ส่วนใหญ่หรือ 41.2% บอกวา่เคย
พยายามหา้มหรือหยดุการกระท าค่อนขา้งนอ้ยหรือแทบไม่เคยท าอะไรเลย ขณะท่ีผูป้กครอง 75.2% ไม่มีการ
ติดต่อกบัโรงเรียนเพื่อพยายามหา้มหรือหยดุการรังแกกนั (ทีนแพธดอทเน็ต, 2550, ยอ่หนา้ท่ี 4) แสดงให้
เห็นวา่ผูใ้หญ่ไม่สนใจเร่ืองน้ีและไม่ตระหนกัวา่น่ีคือปัญหา (โอเคเนชัน่ดอทเน็ต, 2550)  

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการรังแก โดยเฉพาะกบักลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.
3) ยงัมีค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงจากการศึกษาของสมบติั ตาปัญญา (2549ก, หนา้ 6) พบวา่ สัดส่วนของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีถูกรังแก คือ ม.1 ร้อยละ 33 ม.2 ร้อยละ 29 และ ม.3 ร้อยละ 23.7 และยงัเป็นสัดส่วน
ค่อนขา้งสูงคือ 1 ใน 3 ของนกัเรียนท่ีมีความกลวัและกงัวลต่อการถูกรังแกในขณะท่ีอยูท่ี่โรงเรียน ซ่ึง
สถานการณ์เช่นน้ียอ่มไม่เอ้ืออ านวยใหน้กัเรียนเหล่าน้ีเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และยอ่มส่งผลเสียหายใหโ้รงเรียน
ในท่ีสุด (สมบติั ตาปัญญา, 2549ก, หนา้ 17) ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะโรงเรียนจึงไม่ควรละเลยหรือเมิน
เฉยกบัพฤติกรรมการรังแกท่ีเกิดข้ึนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเด็กก าลงัยา่งเขา้สู่วยัรุ่น มี
การเปล่ียนแปลงทุกๆ ดา้นเกิดข้ึน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญา ลว้นมีผลต่อ
บุคลิกภาพและการแสดงออกท่ีมีโอกาสท าใหถู้กรังแกได ้ควรหาวธีิป้องกนัมากกวา่แกไ้ข และปัญหาการ



รังแกกนัยงัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับนกัจิตวทิยาการปรึกษาท่ีควรใหค้วามส าคญัอีกหน่ึงเร่ือง เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือหากพบผูม้ารับการปรึกษาท่ีมีปัญหาเก่ียวขอ้งกบัการรังแก  
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะส ารวจพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และศึกษารูปแบบของพฤติกรรมการถูกรังแกท่ีเกิดข้ึนของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะ
ช่วยสร้างความตระหนกัใหก้บัโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการช่วยเหลือและวางมาตรการ
ป้องกนัพฤติกรรมการรังแกกนัในโรงเรียนอยา่งจริงจงั หรือมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในโรงเรียน  
ก่อนท่ีจะเกิดผลร้ายแรงตามมา  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม 

สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษารูปแบบของพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดั

ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีถูกรังแกท่ีมีเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียนท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ถูกรังแกท่ีแตกต่างกนั  

 
ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  
จาก 5 โรงเรียนในเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร   จ  านวน  1,769  คน กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จาก 5 โรงเรียนในเขตหนองแขม จ านวน 
317 คน   
 

 

 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาหาทางป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมการถูกรังแก (2) หน่วยงานดา้นสาธารณสุข  สามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายและคน้หา
แนวทางในการช่วยเหลือและป้องกนัการรังแกในโรงเรียน (3) หน่วยงานแนะแนวในโรงเรียน ไดห้าทาง
ช่วยเหลือหรือแกไ้ขโดยใหก้ารปรึกษาทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มกบันกัเรียนท่ีถูกรังแก 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ (1)  ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 5 
ขอ้ ไดแ้ก่  โรงเรียน ระดบัชั้นเรียน  อาย ุเพศ และจ านวนเพื่อนสนิท (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการถูก
รังแกของนกัเรียนทั้งทางร่างกาย ทางวาจา ทางสังคม และทางโลกไซเบอร์ รวม 32 ขอ้ (3) ขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีท่ีนกัเรียนถูกรังแก และการบอกคนอ่ืนๆ เม่ือถูกรังแก จ านวน 2 ขอ้ (4) ขอ้มูลการจดัการเม่ือมีการ
รังแกเกิดข้ึนในโรงเรียน จ านวน 6 ขอ้ (5) ขอ้มูลเร่ืองความรู้สึกต่อการถูกรังแกในโรงเรียน จ านวน 10 ขอ้ 
โดยผูว้จิยัน าขอ้ค าถามบางส่วนมาจากแบบสอบถาม The Revised Olweus victim questionnaire พฒันาโดย 
Olweus แปลเป็นภาษาไทยโดย สมบติั ตาปัญญา (2550, หนา้ 24-36)  และขอ้ค าถามบางส่วนจาก
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรังแกทางโลกไซเบอร์ ของบุษยรัต รุ่งสาคร (2554, หนา้ 99) โดยผูว้จิยัปรับให้
สอดคลอ้งกบัการวิจยั และไดส้ร้างเพิ่มเติมอีกจ านวน 33 ขอ้ รวมทั้งส้ิน  55 ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุมเร่ืองท่ี
ตอ้งการจะศึกษา โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และใหข้อ้เสนอแนะ ไดข้อ้ค าถามท่ีอยูใ่นเกณฑจ์ านวน 50 ขอ้ 
จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (try out) เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง จากนั้น
น าไปทดสอบความเท่ียง (Reliability) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (  – Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) ไดค้่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.79 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ี ไดว้เิคราะห์เพื่อหาค่าต่างๆ ดงัน้ี   
 1. สถิติร้อยละ และความถ่ี ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้เิคราะห์รูปแบบ
พฤติกรรมการถูกรังแก เม่ือพิจารณาตามเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียน 
 3. สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกกบัเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียน  
 



ผลการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน

เขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  

1. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขต
หนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 317 คน  เป็นนกัเรียนชายจ านวน 162 คน (ร้อย
ละ 51.10) นกัเรียนหญิง จ านวน 149 คน (ร้อยละ 47) และนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือเพศ
อ่ืนๆ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.9) มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ถึง 17 ปี ก าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 
112 คน (ร้อยละ 35.33) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 105 คน (ร้อยละ 33.12) และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 100 คน (ร้อยละ 31.55)  

2.การส ารวจพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่  
2.1 สถานท่ีท่ีนกัเรียนถูกรังแก พบวา่ นกัเรียนถูกรังแกในสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน 3 ล าดบั

แรกไดแ้ก่ 1) ในหอ้งเรียน (เวลาท่ีครูไม่อยู)่ ร้อยละ 74.76  2) ทางเดินหนา้ห้องเรียน ร้อยละ 47 และ3) ตาม
บนัได ร้อยละ 39.43  

2.2 การบอกคนอ่ืนๆ เม่ือถูกรังแก พบวา่ นกัเรียนท่ีเคยถูกรังแก จะเลือกบอกหรือไม่บอกคนอ่ืน 
3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  1) บอกเพื่อน ร้อยละ 62.15  2)ไม่บอกใคร ร้อยละ 38.17 3)บอกพ่อแม่ผูป้กครอง ร้อยละ 
18.93 

2.3 การจดัการเม่ือการรังแกเกิดข้ึนในโรงเรียน พบวา่ ครูหรือผูใ้หญ่คนอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียน 
พยายามหา้มหรือหยดุการรังแกเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 26.50  ส่วนนกัเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีเห็นการรังแก พยายาม
หา้มหรือหยดุการรังแกเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 34.70 ดา้นพอ่แม่หรือผูใ้หญ่ท่ีบา้นของนกัเรียนไม่เคยติดต่อทาง
โรงเรียนเลยเพื่อพยายามหา้มหรือหยดุการรังแก ร้อยละ 86.75 และหากมีคนรังแกเพื่อนคนท่ีนกัเรียนไม่ชอบ
อยูแ่ลว้ นกัเรียนจะเขา้ร่วมรังแกร้อยละ 7.57 ไม่ท า ร้อยละ 26.50 แต่ในขณะท่ีนกัเรียนเป็นผูเ้ห็นการรังแกอยู ่
นกัเรียนจะพยายามช่วยคนท่ีถูกรังแกไม่วา่ทางใดทางหน่ึง ร้อยละ 30.60 และนกัเรียนมองวา่ครูสามารถ
จดัการปัญหาการรังแกท่ีโรงเรียนไดพ้อสมควร ร้อยละ 40.69  

2.4 ความรู้สึกของนกัเรียนเม่ือถูกรังแกในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.66  มีความรู้สึกหงุดหงิด ร าคาญ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 รู้สึกโกรธ อยากเอาคืน มีค่าเฉล่ีย 2.36 รู้สึก
กลวัการถูกรังแก มีค่าเฉล่ีย 1.89 รู้สึกเศร้า มีค่าเฉล่ีย 1.58 รู้สึกกงัวล มีค่าเฉล่ีย 1.58 ความรู้สึกอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 
1.51 รู้สึกไร้ค่า มีค่าเฉล่ีย 1.39 รู้สึกโดดเด่ียวอา้งวา้ง มีค่าเฉล่ีย 1.31 รู้สึกไม่กลา้ไปโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 1.23 
และรู้สึกอยากท าร้ายตนเอง มีค่าเฉล่ีย 1.23  ตามล าดบั 

โดยความรู้สึกอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน เพราะถูกรังแก ไดแ้ก่ รู้สึกเฉยๆ  น่ิงๆ พยายามยิม้ใหไ้ด ้ บางคร้ังก็
สนุกดีท าใหไ้ดส้นิทกบัเพื่อน  สนุกสนานถา้แกลง้ไม่รุนแรง  สนุกเพราะไดเ้อาคืน รู้สึกวา่เพื่อนคอย
ช่วยเหลืออยูต่ลอด รู้สึกเสียใจ เครียด เซ็ง เบ่ือ  เหน่ือย  ไม่ค่อยดี  ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่สบายใจ  รู้สึกทั้ง



เศร้า-กงัวลและโกรธ รู้สึกเจ็บปวดตามร่างกาย  รู้สึกไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง ไม่กลา้เจอหนา้  ไม่อยากเล่น
กบัคนท่ีรังแก  ไม่อยากอยูก่บัคนท่ีรังแก  อยากร้องไห ้รู้สึกไม่มีความยติุธรรมในโรงเรียน รู้สึกวา่เพื่อนไม่
คุยดว้ย รู้สึกกลวัในส่ิงท่ีเพื่อนสั่งแลว้ไม่ท า รู้สึกร าคาญ รู้สึกอารมณ์เสียและอยากใหเ้ลิกรังแก  รู้สึกเกลียด
การถูกรังแก ไม่อยากโดนรังแก เกลียดคนท่ีชอบรังแก โกรธแต่ไม่อยากมีเร่ือง  โมโหและเขาตอ้งเจบ็
มากกวา่ รู้สึกวา่ท ามาตอ้งท ากลบั อยากแกแ้คน้ อยากฆ่าคนท่ีมารังแก  อยากรังแกใหห้นกักวา่ท่ีท า อยากสั่ง
สอนตกัเตือนคนท่ีรังแกเรา อยากใหล้องมาโดนดูบา้งแลว้เขาจะรู้สึกยงัไง และรู้สึกอยากตาย 

3.รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแก พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการถูกรังแกอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.85 มีพฤติกรรมการถูกรังแกทางวาจา พฤติกรรมการถูกรังแกทางร่างกาย พฤติกรรมการถูก
รังแกทางสังคม และพฤติกรรมการถูกรังแกทางโลกไซเบอร์ ค่าเฉล่ีย 2.34, 1.96, 1.67 และ 1.42 ตามล าดบั 
หากจ าแนกตาม เพศ ระดบัชั้นเรียน และอาย ุพบวา่  

3.1 นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา 

กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา

รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ

ถูกรังแกทางร่างกาย ทางวาจา ทางสังคม และทางโลกไซเบอร์ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

3.2 นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา 

กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกไม่แตกต่างกนั และเม่ือ

พิจารณารูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกทางร่างกาย ทางวาจา ทางสังคม และทางโลกไซเบอร์ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน 

3.3 นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา 

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา

รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกในแต่ละรูปแบบ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีอายุต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ

ถูกรังแกทางร่างกาย ทางวาจา ทางสังคม และทางโลกไซเบอร์ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

การอภิปรายผล 

1.รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดั

ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการถูกรังแกในระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.85 มีพฤติกรรมการถูกรังแกทางวาจามีค่าเฉล่ียสูงสุด (M=2.34) รองลงมาคือ พฤติกรรมการถูก



รังแกทางร่างกาย พฤติกรรมการถูกรังแกทางสังคม และพฤติกรรมการถูกรังแกทางโลกไซเบอร์  (M=1.96, 

1.67 และ 1.42) ตามล าดบั โดยนกัเรียนมีพฤติกรรมการถูกรังแกทางวาจามากท่ีสุด คือ  การพดูลอ้เลียนช่ือ

พอ่แม่หรือผูป้กครอง (M=3.34) การรังแกทางร่างกายมากท่ีสุด คือ การต่อย เตะ ตีหรือผลกัแรงๆ (M=2.85) 

การรังแกทางสังคมมากท่ีสุด คือ การถูกซุบซิบนินทาลบัหลงั (M=2.33) และการรังแกทางโลกไซเบอร์มาก

ท่ีสุด คือ การถูกส่งขอ้ความก่อกวนใหฉ้นัรู้สึกร าคาญใจ ผา่นอีเมล ์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต (M=2.02) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมร แสงอรุณ (2554) พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้มีลกัษณะการข่มเหง

รังแกในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.76 และมีการข่มเหงรังแกทางวาจามีค่าเฉล่ียสูงสุด (M=2.23) 

รองลงมาคือ การข่มเหงรังแกทางร่างกาย การข่มเหงรังแกดว้ยการท าลายทรัพยสิ์น และการข่มเหงรังแกทาง

สังคม ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของสมบติั ตาปัญญา (2549 ก) พบวา่ นกัเรียนถูกรังแกทางวาจา

มากท่ีสุดดว้ยการลอ้เลียนให้อบัอายและการแสดงความเหยยีดหยามดูถูกเช้ือชาติหรือผิวพรรณ และ

การศึกษาของเจริญ เดโชธนวฒัน์ (2554) พบวา่ รูปแบบการรังแกท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ การรังแกทางวาจา  

การศึกษาของบุฑบท พฤกษาพนาชาติ (2554) พบวา่ รูปแบบพฤติกรรมการถูกรังแกท่ีพบมากท่ีสุดคือ ถูกใช้

ค  าพดูหยาบคายและพดูลอ้เลียนท าใหเ้จบ็ใจ  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกอร์ปบุญ ภาวะกุลและ

ปราโมทย ์สุคนิชย ์(วารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 2554, หนา้ 35-44) และการศึกษาของชุตินาถ 

ศกัรินทร์และอลิสา วชัรสินธุ (วารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 2557, หนา้ 221-230)  พบวา่ 

รูปแบบการรังแกท่ีเกิดข้ึนสูงสุดคือทางวาจา ดว้ยการใชค้  าพดูหยาบคายหรือลอ้เลียน และการศึกษา

ของศรัญญา โนรี (2555) พบวา่ รูปแบบการรังแกท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใชค้  าพดูหยาบคายหรือลอ้เลียนใน

ลกัษณะท่ีท าใหเ้จบ็ใจหรือเสียใจ ซ่ึงพฤติกรรมการถูกรังแกทางวาจา เป็นพฤติกรรมการรังแกท่ีมีอยู่

แพร่หลายในทุกสังคม มกัเป็นพฤติกรรมของการแสดงการกระท าดว้ยค าพดูท่ีไปท าร้ายอารมณ์ ความรู้สึก

และจิตใจของผูอ่ื้น (เกษตรชยั และหีม, 2556, หนา้ 4-7) และส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะความเคยชินของเด็กท่ี

มกัจะคิดวา่การลอ้เลียนหรือการแซวกนัโดยอาจจะตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นการเล่นกนั จนลืมคิดถึงความรู้สึก

ของอีกฝ่ายหน่ึง หรืออีกนยัหน่ึงคือการรังแกทางวาจาเป็นส่ิงท่ีไม่มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนเหมือนการรังแก

ทางร่างกายท่ีสามารถเห็นไดช้ดักวา่ แต่สามารถส่งผลกระทบทางจิตใจไดค้่อนขา้งมาก  

2.ความสัมพนัธ์ดา้นเพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียนกบัพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ โรงเรียนเขตหนองแขม สังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

2.1 นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการถูกรังแก ทั้งนกัเรียนชาย 

นกัเรียนหญิง และนกัเรียนเพศอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการถูกรังแกไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

บุญญาพฒัน์ ยอดปราง (2550) พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรังแก กล่าวคือ นกัเรียนชาย



และนกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมการรังแกไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของสมบติั ตาปัญญา (โอเค

เนชัน่ดอทเน็ต,2550,ออนไลน์) พบวา่ นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีอตัราถูกรังแกใกลเ้คียงกนั และยงั

สอดคลอ้งกบัการศึกษาขององคก์ารเพื่อนการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม (UNESCO) ร่วมกบั

องคก์ารแพลนอินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ซ่ึงด าเนินการวจิยัโดยมหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ ร้อยละ 56 

ของนกัเรียนท่ีระบุตวัเองเป็นนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ถูกรังแกในรอบหน่ึงเดือนท่ีผา่น

มา ดงันั้นนกัเรียนทุกเพศจึงมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการถูกรังแกไดเ้ท่าๆ กนั เพราะบุคคลท่ีเป็นเหยือ่หรือผู ้

ถูกรังแกนั้น อาจเป็นใครก็ไดใ้นโรงเรียน (สกล วรเจริญ,2559, หนา้ 16) หรือผูรั้งแกอาจมองหาความ

แตกต่างดา้นอ่ืนๆ เช่น การใส่แวน่ ความพิการ การสอบไดค้ะแนนดีๆ เป็นคนตวัเล็ก อว้นเกินไป ผอมมาก

ไป หนา้ตาดีเกินไป เป็นตน้ (สมบติั ตาปัญญา, 2552ค, หนา้ 24) มาเป็นเหตุให้รังแกมากกวา่ความต่างเร่ือง

เพศ  

  2.2 นกัเรียนท่ีมีอายตุ่างกนั (ตั้งแต่อาย ุ12-17 ปี)  มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรีดเดอร์ส ไดเจสท ์(รักขิต 
รัตนจุมพฏ, 2546, หนา้ 24) พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 10 ระบุวา่ถูก
เพื่อนท่ีโรงเรียนรังแก และยงัสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจ 40 กวา่ประเทศทัว่โลกในปี 2551 (รววิรรณ รักถ่ิน
ก าเนิด, 2558, ยอ่หนา้ท่ี 2) กล่าววา่ กลุ่มเด็กนกัเรียนอายรุะหวา่ง 11-15 ปี เป็นวยัท่ีพบการรังแกกนัมากท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอายขุองนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา อาจเน่ืองมาจากวา่ นกัเรียน
อายตุั้งแต่ 12-17 ปี เป็นช่วงวยัรุ่นท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซ่ึงมีผล
ต่อการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงบางคนอาจกลายเป็นคนรังแกคนอ่ืน บางคน
มีบุคลิกภาพท่ีมกัจะถูกรังแกไดง่้าย เม่ือตอ้งมาอยูร่่วมกนัในบริบทของโรงเรียนจึงมีโอกาสท่ีจะถูกรังแกไม่
ต่างกนั ซ่ึงเป็นความจริงท่ีวา่การข่มเหงรังแกเกิดข้ึนในทุกแห่ง ไม่วา่จะมีเด็กในวยัใด เป็นโรงเรียนรูปแบบ
ใด ตั้งอยูท่ี่ไหน หรือมีจ านวนนกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด (ปาริชาติ สุขมุ, 2542, หนา้ 35) 

2.3 นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการถูกรังแกไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพนูสวสัด์ิ สุขดี (2548) พบวา่ นกัเรียนท่ีอยู่
ในระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีรูปแบบพฤติกรรมข่มขู่ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่นกัเรียนในแต่
ระดบัชั้นเรียนมีช่วงวยัท่ีใกลเ้คียงกนั มีปัจจยักระตุน้เร้าใกลเ้คียงกนั เช่น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็น
ช่วงเปล่ียนโรงเรียน ตอ้งท าความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ สถานท่ีใหม่ ยงัไม่คุน้เคยกนัมากนกั การสร้าง
สัมพนัธภาพกบัเพื่อนๆ ก็อาจจะใชว้ธีิการกลัน่แกลง้กนั พอข้ึนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 แลว้ ก็อาจจะเร่ิมสนิทสนมคุน้เคยกนั มีการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน เร่ิมอยากแสดงอ านาจ
เหนือกลุ่มอ่ืนหรือคนอ่ืน ก็จะท าใหเ้กิดการรังแกกนัไดง่้ายมากข้ึน  

การวจิยัคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีเพศ  อาย ุและระดบัชั้นเรียนต่างกนัมีพฤติกรรมการถูกรังแก
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงหมายถึง เพศ อาย ุและระดบัชั้นเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการถูกรังแก ดงันั้น 



นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ทุกคนจึงมีโอกาสท่ีจะถูกรังแกไดท้ั้งส้ิน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การรังแกกนัของ
นกัเรียนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในโรงเรียน ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งควรสร้างความตระหนกัถึงการ
ท างานเชิงป้องกนัและใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
1. โรงเรียนควรมีนโยบายท่ีชดัเจนส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขการรังแกกนัในสถานศึกษา 

รวมถึงสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจต่อบุคลกรท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน  
2. สถานท่ีท่ีนกัเรียนมกัถูกรังแกในโรงเรียนมีหลายแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสถานท่ีท่ีลบัตาคน 

หรือไม่ค่อยมีผูใ้หญ่เดินผา่นบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหอ้งเรียนเวลาท่ีครูไม่อยู ่ซ่ึงคุณครูควรมี
มาตรการหรือแนวทางการป้องกนัการรังแกกนัในห้องเรียนเพิ่มข้ึน  

3. เตรียมบุคลกรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สร้างแกนน าเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ เพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor : YC) เพราะคนท่ีนกัเรียนจะบอกใหรั้บรู้เร่ืองการถูกรังแกมากท่ีสุดคือ เพื่อน หากโรงเรียนมีแกน
น า YC อยูแ่ลว้ ก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรังแกกนัใหก้บัแกนน า YC ได ้เพื่อเป็นก าลงั
ส าคญัในการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีถูกรังแกไดเ้บ้ืองตน้ บุคคลท่ีส าคญัรองลงมาคือ พ่อแม่หรือผูป้กครอง ทั้งน้ี 
โรงเรียนจ าเป็นตอ้งหาโอกาสสร้างความตระหนกักบัผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง และบุคคลท่ีส าคญัอีกคนคือ 
ครูประจ าชั้น ซ่ึงใกลชิ้ดเด็ก ดงันั้น ครูประจ าชั้นทุกคนในโรงเรียนจึงควรตระหนกั และมีแนวทางการ
จดัการอยา่งยติุธรรมเม่ือมีการรังแกกนัเกิดข้ึน รวมถึงการสังเกตความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน เพื่อ
หาทางช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 

4. ควรมีระบบการคดักรองเร่ืองพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนอยา่งจริงจงั เพื่อสามารถใหก้าร
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลไดท้นัท่วงที รวมถึงการจดัมุมให้การปรึกษาในโรงเรียน โดยอาจเชิญนกัจิตวทิยา 
จากศูนยบ์ริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกลเ้คียงมาใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ี การสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจกบันกัเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงจะช่วยปรับทศันคติต่อการรังแกกนัวา่ไม่ใช่
การเล่นกนัปกติทัว่ไป และช้ีใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ซ่ึง
บางคร้ังคนท่ีรังแกอาจไม่คาดคิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมากบัคนท่ีตนไปรังแก รวมทั้งเสริมสร้างทกัษะต่างๆ 
เช่น การเคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การยนืยนัความตอ้งการ การขอความ
ช่วยเหลือ การขอโทษ และการใหอ้ภยั เป็นตน้ อาจจะช่วยลดการรังแกกนัระหวา่งนกัเรียน และผลกระทบ
ดา้นลบท่ีจะเกิดตามมาได ้ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก
ทุกคน  
 



ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาและพฒันาแบบสอบถามพฤติกรรมการถูกรังแกของนกัเรียนใหมี้ความ
ครอบคลุมมากข้ึนในแต่ละรูปแบบของพฤติกรรมการถูกรังแกท่ีเกิดข้ึนจริงกบันกัเรียน เช่น การตบหวั การ
สกดัขา การพดูประชดประชนั เป็นตน้ หรืออาจเพิ่มเติมขอ้ค าถามถึงพฤติกรรมการถูกรังแกอ่ืนๆ ในแต่ละ
ดา้น เพื่อใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ขียนค าตอบเพิ่มเติม  

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการถูกรังแก เช่น ระดบัผลการ
เรียน การเล้ียงดู ทกัษะการเขา้สังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ทศันคติต่อเร่ืองการรังแก เป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวธีิการจดัการของนกัเรียนเม่ือถูกรังแก  
4. ควรมีการศึกษาขยายผลไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น เด็กพิเศษ  เด็กพิการ เด็กท่ีป่วยเร้ือรัง เป็น

ตน้ วา่มีพฤติกรรมการถูกรังแกเป็นอยา่งไร เพื่อหาแนวทางป้องกนัและช่วยเหลือต่อไป  
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