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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 452 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบ
วดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน แบบวดั
พฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูด้วยวิธีการแบบน าเข้าทัง้หมด ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมาก
ท่ีสุดไปหาปัจจัยท่ีส่งผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ความคับข้องใจ การควบคุมตนเอง สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
สมาชิกในครอบครัว และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นได้ร้อยละ 23.00 โดยสมการพยากรณ์พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น มีดงันี ้สมการถดถอยคะแนนดิบ Y= 2.48 (Constant) - 0.20 (X1) - 0.21 (X2) + 0.28 (X3) -
0.03 (X4) - 0. 22 (X5) - 0.02 (X6) สมการถดถอยคะแนนมาตรฐาน  ZY= -0.15 (X1)  - 0.23 (X2) + 0.31 (X3) - 
0.03 (X4) - 0.19 (X5) - 0.02 (X6)  
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The current research aims to investigate the factors that affect bullying behavior among 

junior high school students. The population consisted of 452 samples, junior high school students in 
schools under the expansion of basic education in Bangkok, were selected by multi-stage sample 
sampling. The research instruments used in this study were a self-esteem scale, a self-control scale, 
a frustration scale, the relationships between students and peers scale, relationships between 
students and family members scale, behavior on the media scale, and bullying behavior scale. The 
statistical analyses employed was multiple regression analysis by the enter method.  The research 
results showed that there were four factors affecting appropriate bullying behavior among junior high 
school students with a . 01 level ranking from the most to the least factors; frustration self-
control relationships between students and family members and self-esteem.  These four factors 
could predict the appropriate bullying behavior of junior high school students about percentage of 
23.00. The predicted equation for bullying behavior of junior high school students at a level of .01 as 
follows: The raw scores were as follows: Y= 2.48 (Constant) - 0.20 (X1) - 0.21 (X2) + 0.28 (X3) -0.03 
(X4) - 0. 22 (X5) - 0.02 (X6)  The standard score was as follows: ZY= -0.15 (X1)  - 0.23 (X2) + 0.31 (X3) - 
0.03 (X4) - 0.19 (X5) - 0.02 (X6)  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จไปได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจัยได้รับความเมตตากรุณาอย่างสูงจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.นฤมล พระ
ใหญ่กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีเสียสละเวลาอนัมีคา่ในการให้ค าปรึกษา ชีแ้นะแนวทาง ให้ความรัก
ความเมตตา และให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์  ท าให้ผู้ วิจัยได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัเป็นอย่างดี ผู้วิจยัมีความซาบซึง้ในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึง
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู ณ ท่ีนี ้และผู้วิจัยจะน าแบบอย่างท่ีดีของท่านอาจารย์ไปใช้ในชีวิตการ
ประกอบอาชีพครูตอ่ไป 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ ท่ีเป็นประธานสอบปริญญา
นิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ ท่ีให้ความกรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบในครัง้นี ้
โดยให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ 
ลงักา และอาจารย์ ดร.ธรรมโชติ เอ่ียมทศันะ ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือและ
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้

ขอขอบพระคณุ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนกัเรียนโรงเรียนก่ิงเพชร โรงเรียนสเุหร่าบ้านใหม่ 
โรงเรียนวดัทองเพลง และโรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตรท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น
อย่างดี และผู้ ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพทกุท่านท่ียินดีด้วยความเต็มใจในการให้ข้อมลูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจยั 

ขอกราบขอบพระคณุ คณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา และคณาจารย์ทกุ
ทา่นท่ีได้ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจยั ขอขอบคณุนิสิตรุ่นพ่ี รุ่นน้องและเพ่ือนร่วมรุ่น 
สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ท่ีเป็นกัลยาณมิตรท่ีดี  คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลงัใจในการท าวิจยั จนกระทัง่การวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้การอบรมสัง่สอน ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของ
ผู้ วิจัย มีความรักความเข้าใจ ความห่วงใย ให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจ จนท าให้ผู้ วิจัยประสบ
ความส าเร็จในการศกึษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนในโรงเรียนกลายเป็นปัญหาระดบัโลก (Olweus, 

1995) ซึง่ในปี ค.ศ. 1996 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศรับรองปัญหาความรุนแรงในเยาวชน ว่า
เป็นปัญหาในระดบัต้นๆ ท่ีทุกประเทศจะต้องป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทุกคนต่างให้
ความส าคญัตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนเพราะถือเป็นจดุเร่ิมต้นของปัญหาตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ในอนาคต ซี่งผลการส ารวจพฤติกรรมการข่มเหงรังแก พบว่า นักเรียนประเทศญ่ีปุ่ น มี
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกสงูสดุ รองลงมาคือ ประเทศไทย และประเทศองักฤษ โดยนกั เรียนส่วน
ใหญ่ท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกด้วยการท าร้ายจิตใจ การพูดจาล้อเลียน การท าร้ายร่างกาย 
การรีดไถเงิน การแย่งชิงสิ่งของ การกีดกนัไม่ให้เข้ากลุ่ม และการข่มเหงรังแกผ่านสื่อออนไลน์ ทัง้
การใช้ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ (ชตุินาถ ศกัริทร์กลุ. 2557; ข่าวไทยพีบีเอส. 2561) และสมบตัิ 
ตาปัญญา (2550) ได้ท าการส ารวจปัญหาพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา
ปี ท่ี  4 ถึ งมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  3,047 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม                      
การข่มเหงรังแกด้วยการใช้วาจาโดยใช้ค าพูดล้อเลียนให้อบัอายสงูสุด รองลงมาคือ การท าร้าย
ร่างกาย การเหยียบหยามดูถูกเชือ้ชาติหรือผิวพรรณ การแย่งเงินและของใช้ ตามล าดับ และ                    
ผลของการวิจยัของศภุรดา ชมุพาลีและทศันา ทวีคณู (2562) ท่ีได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า                   
1) นกัเรียนสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกโดยใช้ค าพดูหยาบคายสงูสดุ รองลงมาคือ การใช้
ค าพูดท่ีไม่ดีเก่ียวข้องกับเชือ้ชาติหรือผิวพรรณ การชก เตะ ดัน ต่อย การไม่ชวนเล่นหรือท า
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็นท่ีส่อไปในเร่ืองทางเพศ การข่มขู่บงัคบัให้ท าในสิ่งท่ีไม่อยากท า 
การสร้างเร่ืองโกหก ปล่อยข่าวลือ และการขโมยเงินหรือแย่งของ ท าให้บุคคลมีประสบการณ์ท่ีฝัง
ใจ น าไปสู่การมีเร่ืองทะเลาะวิวาท การชกต่อยตบตีผู้ อ่ืน ส่งผลให้นักเรียนไม่ต้องการไปเรียน
หนังสือ ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึน้  
ก่อให้เกิดอาชญากรรม น าไปสูก่ารลาออกกลางคนั ท าให้เกิดปัญหาสงัคมอีกมากมาย (อดุมศกัดิ ์
แซโ่ง้ว พลเทพ วิจิตรคณุากร และสาวิตรี อษัณางค์กรชยั. 2559)  

นกัวิชาการและนกัจิตวิทยาได้กล่าวถึงพฤติกรรมการข่มเหงรังแกได้อย่างน่าสนใจ อาทิ 
มาสเตอร์ (Master, 2002)กลา่ววา่ พฤติกรรมการข่มเหงรังแก เป็นการแสดงออกท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืน
อยู่ในความกดดนั มีการท าร้ายผู้ อ่ืนทัง้ทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ส่วนแซนเตอร์ (Sander & 
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Phye, 2004) กล่าวว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแกเป็นการแสดงออกด้วยความก้าวร้าว มีการท า
ร้ายร่างกาย มีการพดูจาหยาบคายสอ่เสียดผู้ อ่ืน โดยบงัคบัให้ผู้ อ่ืนท าสิ่งท่ีบคุคลนัน้ไม่เต็มใจ สว่น
ปอร์โฮลา การ์ฮูเนน และไรวารา (Porhola, Karhunen, & Raiivaara, 2006) กล่าวว่า พฤติกรรม
การขม่เหงรังแก เป็นการแสดงออกท่ีคกุคามบคุคลท่ีมีสถานภาพด้อยกวา่ตนเอง ท าให้ได้รับความ
อับอายโดยทัง้ทางค าพูดและการกระท า ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ โดย
บุคคลท่ีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกหรือการถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียน ย่อมมีแนวโน้มท่ีจะแสดง
ความก้าวร้าวและความรุนแรงในอนาคต น าไปสูก่ารใช้สารเสพติดและมีการประท าท่ีผิดกฎหมาย 
ก่ออาชญากรรมเป็นปัญหาในสงัคมได้ในท่ีสดุ (เกษตรชยั และหีมและอทุิศ สงัขรัตน์, 2555 อ้าง
จาก Farrington, 1993; Marano, 1995) ซึง่เป็นพฤตกิรรมเชิงทางลบท่ีมีความก้าวร้าวหรือคกุคาม
กนัในท่ีโรงเรียนกบัเพื่อนท่ีมีสถานภาพด้อยกวา่ ท าให้ได้รับความอบัอาย และบาดเจ็บทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจตอ่ผู้ถกูกระท า (Porhola Karhunen & Raiivaara, 2006) โดยบคุคลท่ีมีอ านาจมี
ความสมัพนัธ์ในการคกุคามบคุคลอ่ืนในลกัษณะต่าง ๆ (Hinduja Samer, Datchin W., & Justin, 
2012) 

พฤติกรรมการข่มเหงรังแกนัน้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ พฤติกรรมการข่มเหงรังแก
แบบดัง้เดิม และพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางโลกไซเบอร์ ตามท่ี บาโรน (Barone, 2001) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแกแบบดัง้เดิม เป็นลักษณะของการแสดงออกท่ีต้องการให้
ผู้ ถูกกระท า และบุคคลรอบข้างได้เห็นหรือได้รับรู้ว่าใครเป็นผู้ กระท า กระท าด้วยวิธีใด สิ่งท่ีจะ
ตามมาหลงัจากกระท าแล้วเป็นอย่างไร และมีผู้ ท่ีรับรู้เฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในเหตกุารณ์นัน้ และเห็น
เหตกุารณ์ในช่วงเวลาดงักลา่ว โดยประเภทของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกแบบดัง้เดิมนัน้ สามารถ
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ การข่มเหงรังแกทางร่างกาย (Physical Bullying) เป็นการแสดงพฤติกรรม
หรือการกระท าท่ีท าให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เช่น การตบตี ชกต่อย หรือผลกั การข่มเหง
รังแกทางวาจา (Verbal Bullying) เป็นพฤติกรรมของการแสดงการกระท าด้วยค าพูดท่ีไปท าร้าย
อารมณ์ ความรู้สกึ และจิตใจของผู้ อ่ืน เช่น การดา่วา่ การล้อเลียนปมด้อยตา่ง ๆ การเยาะเย้ย การ
ข่มเหงรังแกทางสงัคม (Relational Bullying) เป็นพฤติกรรม หรือการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
รุกรานเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลซึง่เป็นการท าร้ายอารมณ์ ความรู้สกึ และจิตใจ เช่น การ
เพิกเฉยหรือกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มทัง้เร่ืองเรียน หรือเข้ากลุ่มเพื่อน ส่วนพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ทางไซเบอร์ เป็นการกระท าท่ีผู้ถกูกระท า และบคุคลรอบข้างของผู้ถกูกระท าไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
ใครเป็นผู้ กระท า และส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าท่ีมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก และสามารถดู
เหตุการณ์นัน้ซ า้ๆ ได้จนกว่าจะมีการลบข้อมูล ส่วนพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ 
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(Cyberbullying) เป็นการกระท าท่ีผู้ถกูกระท า และบุคคลรอบข้างของผู้ถกูกระท าไม่สามารถรับรู้
ได้วา่ใครเป็นผู้กระท า และเป็นการกระท าท่ีมีผู้ รับชมมากและแพร่กระจายไปทัว่โลก และสามารถดู
เหตกุารณ์นัน้ซ า้ๆ ได้จนกว่าจะมีการลบข้อมลู เช่น การน าข้อมลูส่วนตวัหรือข้อมลูท่ีเป็นความลบั
ไปเปิดเผยหรือส่งต่อผ่านมือถือหรืออินเตอร์เน็ต การข่มขู่ คุกคามทางโทรศพัท์ ซึ่งผลท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกส าหรับนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกจะได้รับผลกระทบในระยะ
ยาวคือมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงในสังคมต่อครอบครัวในอนาคต เช่น มี
แนวโน้มท่ีจะติดสุรา ยาเสพติด และการพนัน เน่ืองจากพฤติกรรมการรังแกท าให้บุคคลมี
บคุลิกภาพท่ีผิดปกติและมีภาวะทางจิตใจท่ีย ่าแย่ลง (Atlas & Pepler, 1998) หรือ แนวโน้มสงูใน
การก่ออาชญากรรมท่ีร้ายแรง เช่น การข่มขู่เพื่อนบ้าน การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การ
เป็นมือปืนรับจ้าง เป็นอนัธพาล และอาชญากร เป็นต้น (Farrington, 1993) 

ในวงจรของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกในโรงเรียนนัน้ จะต้องผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ด้วย 
ซึง่สามารถจ าแนกผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ข่มเหงรังแก (Bully) หมายถึง บคุคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีท าการข่มเหงรังแกด้วยรูปแบบวิธีการอ่ืนๆ โดยจะเลือกเหยื่อท่ีจะถกูข่มเหงรังแกท่ีมี
สถานะทางบ้านไม่ดี เรียนไม่เก่ง ร่างกายอ่อนแอ หรือบุคคลท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มเพื่อน ซึ่ง
กลุ่มบุคคลนีจ้ะมีลกัษณะท่ีขาดความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความนับถือในตนเองต ่า โดยคิดว่า
ตนเองเป็นคนท่ีไร้คุณค่า โมโหง่ายและมีอารมณ์ฉุนเฉียว (สกล วรเจริญศรี, 2559 อ้างจาก 
Greenbaum, 1988; Olweus, 1995) ส่วนผู้ถกูข่มเหงรังแกหรือเหยื่อ (Victim) หมายถึง บุคคลท่ี
อาจจะเป็นใครก็ได้ในโรงเรียนท่ีถกูกระท าจากกลุม่คนท่ีเป็นผู้ข่มเหงรังแกด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
และท าให้เกิดผลกระทบท่ีเชิงลบต่อบุคคลซึ่งกลุ่มบุคคลนีจ้ะมีลกัษณะท่ีมีเพื่อนน้อย ชอบอยู่คน
เดียว มีปมด้อยหรือร่างกายพิการไม่สมประกอบขาดทกัษะในการปอ้งกนัตนเอง (Olweus, 1995; 
Bryne, 1994; Marano, 1995) และผู้ ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ (Bystander) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลท่ีอยู่ในสถานการณ์การข่มเหงรังแกท่ีมีหรือไม่มีปฏิกิริยาต่อเหตกุารณ์หรือสถานการณ์การ
ข่มเหงรังแกก็ได้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า มีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการข่มเหรังแกของนักเรียน เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) การควบคุม
ตนเอง (Self-control) ความคับข้องใจ (Frustration) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัว และพฤติกรรมการใช้สื่อ ดงัแสดงให้เห็นในงานวิจยัของ
ฤทยัชนนี สทิธิชยัและธนัยากร ตดุเกือ้ (2560) ท่ีศกึษาพบวา่การเห็นคณุคา่ในตนเองท าให้บคุคลมี
ทศันคติเชิงบวกในการด าเนินชีวิต และในทางตรงกันข้ามบุคคลท่ีมีทศันคติเชิงลบในการด าเนิน
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ชีวิต การเห็นคณุค่าของตนเองจะต ่าและส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการปรับตวัทางสงัคม ขาด
ความมั่นใจในตนเอง มีความต้องการท่ีจะท าบางอย่างท่ีอาจจะไม่ถูกต้องออกมา นอกจากนี ้
ผลการวิจัยยงัชีใ้ห้เห็นว่านักเรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเองต ่าจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกมากกวา่ปกติ ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ อ่ืนยอมรับในตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัรัศมีแสง หนแูปน้น้อย ทศันา 
ทวีคณู และพชัรินทร์ นินทจนัทร์ (2561) ท่ีได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเห็นคณุคา่ใน
ตนเองและพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ผลการวิจยัพบวา่ การ
เห็นคณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  นอกจากนี ้ความคบัข้องใจ (Frustration) ก็เป็นปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การขม่เหงรังแกของนกัเรียน ความคบัข้องใจ เป็นอาการทางจิตซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบคุคลไม่ได้
ในสิง่ตนเองคาดหวงัหรือสิ่งท่ีตนเองท่ีต้องการ ซึง่ผลของความคบัข้องใจสามารถสะท้อนออกมาให้
เห็นเป็นพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าวรุนแรง (กนัยา สวุรรณแสง, 2535) เพื่อท่ีจะเอาชนะอปุสรรค และไปให้
ถึงเป้าหมายท่ีตนเองต้องการโดยใช้พลงังานเพิ่มขึน้ ดงัค ากล่าวของเติมศกัดิ์ คทวณิช (2546) ท่ี
กล่าวว่า เม่ือบคุคลมีอปุสรรคท่ีมาขดัขวางเพื่อไม่ให้สามารถท าในสิ่งท่ีตนเองต้องการได้ จึงท าให้
บคุคลมีการแสดงพฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์ออกมา มกัท าให้บคุคลมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแก ซึง่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกษตรชยั และหีม และอุทิศ สงัขรัตน์ (2557) ท่ีได้ท าการศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความคบัข้องใจส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกสงูสดุ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของฤทยัชนนี สิทธิชยั ธนัยากร ตดุเกือ้ (2560) ท่ีได้ท าการศกึษาสาเหตุ
การเกิดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตหุนึง่ของการเกิดพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชน คือ 
ปัจจยัความคบัข้องใจ เน่ืองจากเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วงวยัรุ่น จึงมีความแปรปรวน
ด้านอารมณ์และความรู้สึกได้ง่าย จึงมีการโต้ตอบออกมาด้วยการแสดงอาการท่ีไม่พึงประสงค์
ออกมา นอกจากการเห็นคุณค่าในตนเอง และความคับข้องใจแล้ว การควบคุมตนเอง (Self-
Control) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน โดยทั่วไป การ
ควบคุมตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีบุคคลทั่วไปควรมีในการปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืนตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับได้ (Skinner, 1953) และ
สามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองภายใต้สถานการณ์ท่ีกดดันได้ ดังท่ี  ต้องรัก จิตรบรรเทา 
(2560) ได้เสนอแนะว่า นกัเรียนท่ีมีการควบคมุตนเองอยู่ในระดบัสงู ย่อมมีการควบคมุตนเองสงู
จะไม่แสดงพฤติกรรมการข่มเหงรังแกออกมาเพื่อระบายความก้าวร้าว แต่จะแสดงพฤติกรรมให้
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สอดคล้องตามท่ีสงัคมต้องการ และหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ คือ ไม่รังแกผู้ อ่ืนเพื่อระบาย
อารมณ์ของตนเอง ซึ่งมูนและอะแรลิส (Moon & Alarid, 2015) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัการควบคมุตนเองกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกคือผู้ ท่ีมีการควบคมุตนเองต ่า ซึง่สอดคล้องกบัโช กราสเนอร์ และลี 
(Cho, Glassner, & Lee, 2019) ท่ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนวยัรุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีการ
ควบคมุตนเองต ่า มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกสงู นอกจากนีส้มัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน 
ก็เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนด้วยเช่นกัน เพราะผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีสามารถเข้ากับเพื่อนได้ดี มีน า้ใจเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่กับเพื่อน และเป็นท่ี
ยอมรับของเพื่อน จะมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อนน้อย ในทางกลบักันนักเรียนท่ีไม่มีเพื่อน 
หรือรู้สกึเหงาจะรู้สกึว่าชีวิตไม่สมบรูณ์แบบ (สรุางค์ โค้วตระกลู, 2556) และต้องการท่ีจะแสวงหา
ความสมบรูณ์แบบด้วยการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกมา โดยการแสดงพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของซัลลิแวน ท่ีกล่าวว่า 
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนในสังคมจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล ถ้าบุคคลมี
สัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับผู้ อ่ืนจะขาดความพึงพอใจในตนเอง  สอดคล้องกับท่ี เติมศักดิ์ คทวณิช 
(2546) กล่าวว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแกจะไม่เกิดขึน้ ถ้าหากนกัเรียนได้รับการยอมรับและได้
เป็นสว่นหนึ่งกบักลุม่เพื่อน ซึง่อภิญญา เยาวบตุรและคณะ (2558) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการ
ข่มเหงรังแกของนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกผู้ อ่ืนทางร่างกาย ส่วนทิพย์วรรณ จุลีรัชนีกรและคณะ (2559) ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก ผลการวิจยัพบวา่ การคบเพื่อน มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรม
การข่มเหงรังแก ในลกัษณะเดียวกนั สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแก นกัเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีสมาชิกภายในครอบครัวมีสมัพนัธภาพ
ท่ีดีตอ่กนั จะช่วยหลอ่หลอมในการพฒันาบคุลิกภาพและช่วยขดัเกลาให้บคุคลมีความสมบรูณ์ทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ ซึง่ครอบครัวจะต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่เดก็ และท าหน้าท่ีสัง่สอน
ให้เด็กมีบุคลิกภาพและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกเพื่อน (พรดารา แซ่ฉั่ว, 2547) สอดคล้องกับเฮลลี่และบรอนเนอร์ Healy and Bronner 
(1931) ท่ีกลา่ววา่สภาพแวดล้อมในครอบครัวท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เด็กมีการแสดงออกทางพฤตกิรรม
ท่ีเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมออกมาก็ได้ ขึน้อยู่กบัสมัพนัธภาพของสมาชิกภายในครอบครัว ขึน้อยู่
กับว่านักเรียนได้รับวิธีการอบรมเลีย้งดูจากพ่อแม่มาในลักษณะอย่างไร ซึ่งการอบรมเลีย้งดู
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สามารถขัดเกลาจิตใจเด็กให้รู้จักถูกผิดได้ (เกษตรชัย และหีม & อุทิศ สังขรัตน์, 2556) และ
งานวิจยัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว แสดงให้เห็นว่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกมกัถกูเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย เพราะเด็กผ่านประสบการณ์ท่ีต้องใช้ชีวิตคน
เดียว เน่ืองจากมกัมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่แยกทางกนั และไมมี่สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึง
ความห่วงใยจึงท าให้นกัเรียนรู้สึกเหมือนขาดความอบอุ่นจึงหากิจกรรมท่ีตนคิดว่าสนุก โดยขาด
วิจารณญาณถึงความเหมาะสม โดยการแสดงพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนขึน้ (ฤทยัชนนี สิทธิ
ชัย & ธันยากร ตุดเกือ้, 2560) โดยงานวิจัยของ โช กราสเนอร์และลี (Cho et al., 2019) ท่ีได้
ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนวยัรุ่น
พบว่า การอบรมเลีย้งดจูากครอบครัวกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เป็นลบเท่ากับ -0.02 ส่วนชุตินาถ ศกัรินทร์กุลและอลิสา วชัรสินธุ์  (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจยั
ด้านจิตสงัคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแก ผลการวิจยัพบว่า 1) สถานภาพการสมรสของ
บิดามารดาท่ีหย่าร้างกนั จะมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนมากกว่าการท่ี
บดิามารดาอยูด้่วยกนั 2) ความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ีไม่ดี แบบตา่งคนตา่งอยู ่หรือขดัแย้งกนั จะมี
ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนมากกว่านักเรียนท่ีมีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดี และ 3) รูปแบบการเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสม คือ เข้มงวด ควบคมุ หรือบงัคบัมากเกินไป 
จะมีความเสี่ยงตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนมากกว่านกัเรียนท่ีได้รับการเลีย้งดอูย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ผลงานวิจยัยงัชีใ้ห้เห็นวา่พฤตกิรรมการใช้สื่อ ก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีจะกระตุ้น
ให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ คือ การข่มเหงรังแกเพื่อนได้ ทัง้นีเ้พราะความรุนแรงต่าง ๆ ใน
สื่อจะมีผลในการส่งเสริมความก้าวร้าวรุนแรงให้กับเด็กหรือบุคคล (สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, 
2556) ซึ่งโจเซฟ Joseph (1960) กล่าวว่า ความก้าวร้าวรุนแรงในสื่อมักเป็นแรงเสริมหรือ
ตวักระตุ้นต่อทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือของบุคคลท่ีได้รับสื่อ ถ้าบุคคลเห็นว่าการใช้ความ
รุนแรงเป็นเร่ืองปกติ ความรุนแรงในสื่อก็จะช่วยเสริมความเช่ือนัน้เพิ่ม ซึง่สอดคล้องกบั ฤทยัชนนี 
สิทธิชัย (2560) ท่ีศึกษาพบว่านักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกมักเล่นเกมต่อสู้  หรือเกม
ประเภทท่ีรุนแรง และเป็นเกมในลกัษณะท่ีสามารถพดูคยุกนัได้โดยส่วนใหญ่ค าพดูท่ีใช้คยุกนัมกั
เป็นค าหยาบ ด่าทอกนั ทัง้นีเ้ป็นเพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของฮาเมอร์ 
กอนจิน และไคเจอร์ (Hamer, Konijin, & Keijer, 2013) ได้ท าการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตท่ีุส่งผล
ต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกทางไซเบอร์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการเปิดรับสื่อ ส่วนอภิญญา เยาวบุตรและคณะ 
(2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อท่ีมีความ
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รุนแรงจะส่งผลต่อพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนทางวาจา ส่วนวฒันาวดี ศรีวฒันพงศ์ (2558) ได้
ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ของตัวแปรกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สถานท่ีเล่นอินเตอร์เน็ต 
จดุประสงค์ของการเล่นอินเตอร์เน็ต ละคร และเกมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทัง้หมดข้างต้น จะเห็นได้
วา่พฤติกรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียนมีสาเหตมุาจากหลายปัจจยั และมกัจะเกิดขึน้กบันกัเรียน
ท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น 

ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน วิชาแนะแนวมาเป็นเวลาหลายปี ใน
โรงเรียนขยายโอกาสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สังเกตพบว่านักเรียนบางส่วนในโรงเรียนมี
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกเพื่อน ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้ท าการส ารวจปัญหาเบือ้งต้น โดยการสมัภาษณ์
ครูแนะแนว และครูประจ าชัน้ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นจ านวน 3 คน และจากผลการสมัภาษณ์
พบว่า นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกนัน้ มักมีบุคลิกภาพท่ีชอบเรียกร้องความสนใจ 
ต้องการแสดงตนเป็นจดุเดน่ในกลุม่เพื่อน บางคนคอ่นข้างมีความมัน่ใจในตวัเองสงู ท าให้เพื่อนใน
ห้องเกรงใจ และลกัษณะการขม่เหงรังแกมกัเป็นทางด้านวาจา เช่นการล้อช่ือพอ่แม่ ล้อปมด้อย ล้อ
สีผิว หรือล้อเลียนลกัษณะร่างกาย รวมถึงการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเพื่อล้อเลียนหรือประจาน
ให้เพื่อนรู้สึกอบัอาย รวมทัง้การเพิกเฉยไม่ยอมให้เพื่อนเข้าร่วมกลุ่ม และในบางครัง้นกัเรียนบาง
คนใช้การกลัน่แกล้งคนอ่ืน เป็นเคร่ืองสร้างความสบายใจ หรือเป็นท่ีระบายความคบัข้องใจของ
ตวัเอง เช่น เม่ือเด็กถกูพี่ท่ีอายมุากกว่าแกล้งมา หรือถกูพ่อแม่ ผู้ ปกครองลงโทษด้วยวิธีรุนแรงจน
เกิดความเครียด เลยท าให้เด็กมาแสดงพฤตกิรรมรุนแรงกบัเพื่อนท่ีโรงเรียน ฯลฯ  

ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้ สอน ผู้ บริหาร และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน าผลการวิจยัไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการวางนโยบาย หรือแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้
นกัเรียนกลุม่ดงักลา่วมีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ค าถามการวิจัย 
ปัจจยัใดบ้างที่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 



  8 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่ อศึกษาปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง ความคับข้องใจ 

สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัว สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน และพฤติกรรม
การใช้สื่อ ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ความส าคัญของงานวิจัย 
ผลการวิจัยครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหรือส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหง

รังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจยัจะก่อให้เกิดคณุค่าทัง้ทางด้าน
องค์ความรู้และด้านการน าไปใช้ดงันี ้

1. ด้านองค์ความรู้: ได้องค์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น คือ การเห็นคณุค่าในตนเอง การควบคมุตนเอง ความ
คับข้องใจ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และ
พฤติกรรมการใช้สื่อ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าองค์ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อลดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
และเพ่ือให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

2. ด้านการน าไปใช้ในโรงเรียน: ได้องค์ความรู้ท่ีใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับครูผู้สอน 
และผู้บริหารในการจดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนักถึงโทษของพฤติกรรมการข่มเหงรังแก อนัจะช่วยท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกลดน้อยลง  

ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1               

ปีการศึกษา 2563 ทัง้เพศหญิง และเพศชาย จ านวน 35,301 คนซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 58 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1               

ปีการศึกษา 2563 ทั ง้ เพศหญิ ง และเพศชาย โรงเรียนขยายโอ กาสทางการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 452 คน ซึง่มาจากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามแนวคิดของ



  9 

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stage Sample Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรต้น ประกอบด้วย  

1.1การเห็นคณุคา่ในตนเอง  
1.2 การควบคมุตนเอง  
1.3 ความคบัข้องใจ 
1.4 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน 
1.5 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว 
1.6 พฤตกิรรมการใช้สื่อ 

2. ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤติกรรมการข่มเหงรังแก (Bullying) หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวท่ีนักเรียนแสดง

ออกมา โดยต้องการท าร้ายบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเจ็บปวดทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ ทัง้มี
ผู้ เห็นเหตกุารณ์และไม่มีผู้ เห็นเหตกุารณ์ โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบดงันี ้ 

1.1 พฤติกรรมการข่ม เหงรังแกแบบดัง้ เดิม  (Traditional Bullying) หมายถึ ง 
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกด้วยท่าทาง ค าพูด และการกระท าท่ีเจตนาให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนหรือ
ได้รับอนัตรายทัง้ทางร่างกายและจิตใจ โดยมีลกัษณะการแสดงออกคือ ผู้ถูกกระท า หรือบุคคล
รอบข้างจะสามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นผู้กระท า กระท าด้วยวิธีใด ผลของการกระท าเป็นอยา่งไร หรือ
มีผู้ เห็นเหตกุารณ์ในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึง่สามารถแบง่ได้ 3 ประเภท ดงันี ้

1.1.1 พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางร่างกาย (Physical Bullying) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนใช้ก าลงัในการท าร้ายผู้ อ่ืน เพื่อให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายในลกัษณะ
ตา่งๆ ได้แก่ การตบตี การชกตอ่ย เตะ ผลกัแรงๆ หยิก ข่วน ขว้างปาสิ่งของใส ่ยังรวมถึง การขโมย
สิง่ของ ท าลายสิง่ของหรือเงิน ของบคุคลอ่ืนๆ  

1.1.2 พฤติกรรมการข่ม เหงรังแกทางวาจา (Verbal Bullying) หมายถึ ง 
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนใช้ค าพดูในการท าร้ายผู้ อ่ืน เพื่อท าร้ายอารมณ์ความรู้สึก และจิตใจของผู้ อ่ืน
ด้วยการดา่วา่ เหยียดหยาม ข่มขู ่หรือล้อเลียนลกัษณะด้อยตา่งๆ ของผู้ อ่ืน หรือล้อช่ือพอ่แม่ 

1.1.3 พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางสังคม (Relational Bullying) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงให้เห็นถึงการรุกรานทางสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นการท าร้าย
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อารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ ได้แก่ การไม่พูดคยุด้วย การกีดกนัไม่ให้เข้ากลุ่มเพื่อน การท าเป็น   
ไม่รู้จกั การแสดงอาการรังเกียจ ไม่อยากคบด้วยหรือการปล่อยข่าวลือท าให้บคุคลอ่ืนได้รับความ
เสียหาย  

1.2 พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ (Cyber-Bullying) หมายถึง พฤติกรรมท่ี
นักเรียนใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ในการท าร้าย
ความรู้สกึ การนินทา ดถูกูเหยียดหยาม หรือเพื่อท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความรู้สกึอบัอาย ทกุข์ใจ เสื่อมเสีย
ช่ือเสียง และขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ได้แก่ ส่งข้อความทางอีเมล หรือ SMS ท่ีหยาบคาย การ
โพส หรือเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบคุคลอ่ืน และการแอบอ้างช่ือหรือตวัตนของผู้ อ่ืน 

2. การเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความเคารพตนเอง 
มีความคิด ความเช่ือ และความรู้สกึตอ่ตนเองในทางบวก รวมทัง้มองวา่ตนเองมีคา่โดยท่ีไม่ต้องไป
เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ และยงัสามารถประเมินความสามารถของตนเองเพื่อปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึน้ได้ 

3. การควบคมุตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการก าหนด
ตนเองทัง้ในด้านความคิด อารมณ์ และความรู้สกึต่อปัญหา หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เพื่อ
ไม่ให้แสดงพฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์ออกมา 

4. ความคบัข้องใจ (Frustration) หมายถึง การท่ีนกัเรียนรู้สกึไม่สบายใจ กระวนกระวาย 
หรือไม่มีความสขุ เมื่อความต้องการของตนเองไมไ่ด้รับการตอบสนอง  

5. สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (Relationships Student and Peers) หมายถึง 
พฤติกรรมของนักเรียนและเพื่อนท่ีปฏิบัติต่อกันทัง้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ได้แก่ ให้ความช่วยเหลือเพื่อน เคารพสิทธิของเพื่อน สนใจความรู้สกึของ
เพื่อน และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 

6. สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว (Relationships Student and 
Friends) หมายถึง พฤติกรรมระหว่างนกัเรียนกบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวทัง้ใน
ด้านการท ากิจกรรมร่วมกนั และในด้านการเลีย้งดขูองสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การออกก าลงักาย การรับฟังและช่วยกนัและแสดงความคิดเห็น การร่วมกนัตดัสินใจ หรือ
การปรึกษากนัในครอบครัว 

7. พฤติกรรมการใช้สื่อ (Using Media Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ
โทรทศัน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อตอบสนองการตดัสินใจ และความต้องการในด้านตา่ง ๆ 
ของนกัเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียน 

รวมทัง้จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และครูแนะแนวพบว่า การเห็น
คณุค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง และความคบัข้องใจ สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการใช้สื่อ มีความสมัพนัธ์และ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงัภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

สมมตฐิานการวิจัย 
การเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง ความคับข้องใจ สัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครอบครัว สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และพฤติกรรมการใช้สื่อ ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.1 ความหมายของพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.2 ประเภทของพฤติกรรมการขม่เหงรังแก 
1.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.4 ผู้ เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.5 สาเหตขุองพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.6 ผลกระทบจากพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.7 แบบวดัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
2.1 การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
2.2 การควบคมุตนเอง 
2.3 ความคบัข้องใจ 
2.4 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน 
2.5 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว 
2.6 พฤตกิรรมการใช้สื่อ  

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 

1. แนวคดิเก่ียวกับพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
1.1 ความหมายของพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
นกัวิชาการได้ให้ความหมายของพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกไว้ดงันี ้

มาสเตอร์ (Master, 2002) กล่าวว่า พฤติกรรมการรังแกเป็นการแสดงออกของ
พฤติกรรมท่ีต้องการจะท าร้ายคนอ่ืนโดยให้อยู่ในความกดดนั และการกระท านัน้มีแนวโน้มว่าจะ
กระท าซ า้อีก 
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แซน เดอ ร์และไพ ซ์  (Sander & Phye, 2004) กล่ าวว่า  การข่ม เหงรังแก เป็น                                           
การแสดงพฤติกรรมการท าร้ายร่างกายและจิตใจ เพื่อคกุคามผู้ อ่ืนให้ท าในสิ่งท่ีไม่เต็มใจ สง่ผลให้
ผู้ อ่ืนเกิดความเดือดร้อน 

ริเวอร์ ดนัแคนและบีเซก (River, Duncan, & Besag, 2007) กลา่วว่า พฤติกรรมการ
ข่มเหงรังแกเป็นการใช้ค าพดูท่ีข่มขู ่คกุคาม เหยียดหยามและดถูกูผู้ อ่ืน 

สเวียเรอร์ เอสเพิลเลจและนาโพลิทาโน่  (Swearer, Espelage, & Napolitano, 
2009) กล่าวว่า พฤติกรรมข่มเหงรังแกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว และเกิดจากการตัง้ใจท าพฤติกรรม
นัน้ซ า้ๆ กนั 

ฮินดูและคณะ (Hinduja Samer et al., 2012) กล่าวว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแก
เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวโดยบุคคลท่ีมีอ านาจจะการคุกคามบุคคลอ่ืนในลักษณะต่าง ๆ ทัง้ทาง
ร่างกาย และจิตใจ 

พอร์โฮรา การ์ฮูเนนและคณะ (Porhola et al., 2006) กล่าวว่า พฤติกรรมการรังแก 
หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีในทางลบท่ีมีความก้าวร้าวหรือคกุคามกนัในโรงเรียนกบั
เพื่อนท่ีมีสถานภาพด้อยกวา่ ท าให้ได้รับความอบัอาย และบาดเจ็บทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 

นนัทนชั สงศิริและวิมลทิพย์ มุสิกพนัธ์ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแก
เป็นพฤติกรรมความก้าวร้าว หรือความรุนแรงของบุคคล โดยมีการก่อกวน คุกคาม และมีการ
แสดงอ านาจ โดยการรังแกผู้ อ่ืนทางร่างกายและค าพูด เน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างจากผู้ อ่ืน 
ไม่วา่จะเป็นรูปร่างหน้าตา เพศ บคุลิกภาพ เชือ้ชาต ิวฒันธรรม และศาสนา 

เติมศกัดิ์ คทวณิช (2546) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแกเป็นการท่ีบุคคลมี
สญัชาตญาณแห่งความตาย ท่ีมีความก้าวร้าวท่ีท าให้บุคคลมีการทะเลาะเบาะแว้ง แข่งขนั ต่อสู้  
เอาชนะ ชิงดีชิงเดน่ รวมถึงระบายสิง่ท่ีตนเองเกลียดออกมา เพื่อให้เกิดความพงึพอใจในตนเอง แต่
ในทางกลบักนัถ้าไมไ่ด้แสดงความก้าวร้าวออกมา ยอ่มเกิดความรู้สกึคบัข้องใจได้ 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแก หมายถึง การกระท า
ของบคุคล หรือกลุ่มบคุคลท่ีแสดงออกมาทางความก้าวร้าว โดยมุ่งหวงัท่ีจะท าร้ายบคุคลอ่ืน หรือ
ให้ผู้ อ่ืนเกิดความเดือดร้อนจากการกระท าของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอ านาจด้วยค าพดู  
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1.2 ประเภทของพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกระหว่างนักเรียนมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยซึ่ง

พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนสามารถจ าแนกได้หลายรูปแบบ ได้จ าแนกไว้ดังนี ้(เกษตรชัย             
และหีม. 2556 อ้างจาก Barone. 2001; Saxon. 2004) 

1.2.1 การจ าแนกตามลักษณะการกระท า 
1.2.1.1 การข่มเหงรังแกทางร่างกาย (Physical Bullying) เป็นการกระท าหรือ

พฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม โดยมีบุคคลผู้ข่มเหงรังแกและผู้ ท่ีถกูข่ม
เหงรังแก มีการเผชิญหน้ากนัโดยตรง ด้วยการท าร้ายผู้ อ่ืนให้มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยการ
ชกตอ่ยและตบตีท่ีสร้างบาดแผลท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน  

1.2.1.2 การข่มเหงรังแกทางวาจา (Verbal Bullying) เป็นการกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีมีการใช้ค าพดูหยาบคาย การพดูล้อเลียนปมด้อยของผู้ อ่ืน การดถูกูปมด้อยของผู้ อ่ืน 
เพื่อท าร้ายจิตใจของผู้ อ่ืน  

1.2.1.3 การข่มเหงรังแกทางสังคม (Social Bullying) เป็นการกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีท าให้บุคคลเกิดความเข้าใจผิดต่อกัน โดยการท าร้ายจิตใจของบุคคล โดยการรัง
เกลียดเพื่อน การเพิกเฉยและไม่ให้เพื่อนเข้ากลุม่ตนเอง  

1.2.2 การจ าแนกตามลักษณะทศิทางของบุคคลที่ถูกกระท า 
1.2.2.1 การข่ม เหงรังแกทางตรง  (Direct Bullying) เป็นการกระท าห รือ

พฤติกรรมท่ีท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืน โดยการเตะ การตบตี การชกตอ่ยท่ีก่อให้เกิดบาดแผล รวมถึงการ
ท าร้ายผู้ อ่ืนให้รู้สกึเครียด โดยการล้อเลียนปมด้อยของเพื่อน การใสร้่ายผู้ อ่ืน 

1.2.2.2 การข่มเหงรังแกทางอ้อม ( Indirect Bullying) เป็นการกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีต้องอาศัยบุคคลท่ีสามในการข่มเหงรังแก โดยท าให้บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าท่ีตัง้ใจไว้ เป็นการสร้างข่าวลือเสียหายและการนินทาว่าร้าย และการ
เพิกเฉยไมใ่ห้เข้ากลุม่ 

1.2.3 การจ าแนกตามยุคสมัย 
1.2.3.1 การข่มเหงรังแกแบบดัง้เดิม (Traditional Bullying) เป็นรูปแบบการ

กระท าหรือการแสดงออกท่ีต้องการให้ผู้ถกูข่มเหงรังแกรับทราบว่าใครเป็นคนกระท า วิธีใดท่ีผู้ข่ม
เหงรังแกใช้กระท า และเม่ือกระท าแล้วผลท่ีตามมาเป็นอย่างไร โดยมีผู้ รับรู้เหตกุารณ์การข่มเหง
รังแกทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 

1.2.3.2 การข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying) เป็นรูปแบบการ
กระท าหรือการแสดงออกท่ีมีลกัษณะตรงข้ามกบัการข่มเหงรังแกแบบเดิม โดยบุคคลท่ีถกูข่มเหง
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รังแกไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ ข่มเหงรังแก ซึ่งเป็นการข่มเหงรังแกท่ีแพร่กระจายไปทั่วโลก บุคคล
สามารถเห็นเหตกุารณ์น า้ได้ตลอดเวลาจนกว่าข้อมลูจะถกูลบ ซึ่งเป็นการโพสต์ข้อความในอีเมล์
และเว็บไซค์ การน าข้อมลูส่วนบุคคล รูปภาพหรือวีดีโอส่วนตวัเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน เพื่อ
สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ถกูข่มเหงรังแก ซึง่สอดคล้องกบัโควาสกี (Kowalski et al, 2008 cited in 
Vandebosch; & Cleemput. 2009) กล่าวว่า การรังแกผ่านโลกไซเบอร์นัน้ เป็นการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ทางตรง ไม่มีการท าร้ายร่างกายเกิดขึน้ แต่สามารถท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้
ด้วยการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อท าลายไฟล์ข้อมลูหรือคอมพิวเตอร์ อีกทัง้ท าให้ได้รับผลกระทบ
ทางอารมณ์และความรู้สกึได้ในทนัทีด้วยการโพสต์ข้อความดา่ ขม่ขู ่สบประมาท หรือกลา่วร้ายสื่อ
สงัคมออนไลน์ การส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอท่ีท าให้เสื่อมเสีย รวมถึงการลบหรือบล็อกผู้ อ่ืนออก
จากกลุ่มในสงัคมออนไลน์  ส่วนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทางอ้อม มีบุคคลท่ีสามมาเก่ียวข้องใน
การรังแกด้วยเช่นเดียวกบัการรังแกแบบดัง้เดิม โดยการปลอมแปลงข้อมลูของบคุคลอ่ืน เช่น การ
ปลอมข้อมูลส่วนตัวเพื่อหลอกลวงผู้ อ่ืน หรือสร้างข้อมูลปลอมขึน้ใหม่เพื่อหลอกลวงผู้ อ่ืน การ
เผยแพร่ข้อมูลซุบซิบนินทา ข้อมูลท่ีท าให้ผู้ อ่ืนเสื่อมเสีย หรือข้อมูลท่ีไม่จริงของผู้ อ่ืนผ่านห้อง
สนทนาหรืออีเมล เป็นต้น 

สว่นวิทยา ด ารงเกียรตศิกัดิ ์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร และด าเกิง ช านาญค้า (2557) 
กลา่ววา่ การรังแกผา่นโลกไซเบอร์ หมายถึง การใช้อปุกรณ์ดิจิทลัท่ีเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตละเมิด
สทิธิสว่นบคุคลของผู้ อ่ืน  การโทรศพัท์ สง่ข้อความ ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อคกุคามขม่ขูซ่ า้ 
ๆ เป็นการรังแกอย่างจงใจ มีเจตนาเพื่อให้ผู้ถกูรังแกได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย โดยผู้ รังแก
จะเปิดเผยหรือปิดบงัตวัตนก็ได้ ทัง้นีก้ารรังแกผ่านโลกไซเบอร์ท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างอย่าง
รวดเร็ว  

และณัฐรัชต์ สาเมาะและคณะ (2557) กล่าวว่า การข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ 
หมายถึง การใช้โทรศพัท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าร้ายกัน เพื่อ
สร้างความเสียหายหรือเสื่อมเสียตอ่บคุคลท่ีตนเองไมช่ื่นชอบ โดยมีเจตนาท่ีไม่ดีและมีความรุนแรง 
เพื่อสร้างความร าคาญแก่ผู้ อ่ืน  

สรุปคือ รูปแบบของการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ (Kaspersky Lab, 2015) ได้แบ่ง
รูปแบบแบง่เป็นประเภทตา่ง ๆ ได้แก่ 

1. การทะเลาะกันโดยใช้ภาษาท่ีรุนแรงและมีความหยาบคาย โดยการ
ทะเลาะกนัผา่นโทรศพัท์มือถือ อีเมล์ และข้อความ 

2. การสร้างข้อมลูเท็จเพื่อให้ผู้ อ่ืนเกิดความอบัอายและสร้างความเสียหาย 



  16 

3. การเพิกเฉยไมใ่ห้ผู้ อ่ืนเข้ากลุม่ โดยการยยุงสง่เสริมในกลุม่ออนไลน์  
4. การน าข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเป็นความลบัไปเผยแพร่ 
5. การหลอกใช้ให้ผู้ อ่ืน เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่ อน าไปเผยแพ ร่ต่อ

สาธารณชน 
6. การแอบอ้างช่ือหรืออตัลกัษณ์ของผู้ อ่ืน 
7. การสร้างบญัชีการใช้งานสงัคมออนไลน์เพื่อหลอกลวงหรือท าลายช่ือเสียง

ของบคุคล 
8. การสร้างการก่อกวน ขม่ขู ่และคกุคามผู้ อ่ืน 
9. การข่มเหงรังแกท่ีรุนแรงมาก โดยการท าร้ายร่างกายและท าร้ายจิตใจ เพื่อ

สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายของบคุคล 
ณฐัรัชต์ สาเมาะและคณะ (2557) กลา่วว่า การข่มเหงรังแกบนไซเบอร์มีรูปแบบ

ดงันี ้
1. การโจมตี หรือใช้วาจาหยาบคายผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 

ประกอบด้วย การพดูจาส่อเสียด หรือด่าทอผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ รวมถึง
การมีสายโทรศพัท์นิรนามโทร. มาวา่กลา่วด้วยความหยาบคายเพื่อความสะใจ 

2. การคกุคามทางเพศออนไลน์ ประกอบด้วย การพดูคยุคกุคามทางเพศผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยการบงัคบัให้มีการสง่ภาพ หรือถ่ายคลปิวิดีโอในลกัษณะท่ีโป๊เปลือย 

3. การแอบอ้างตวัตนของผู้ อ่ืน ประกอบด้วย การขโมยรหสัผ่านบญัชีผู้ใช้ของ
ผู้ อ่ืน เพื่อให้ร้าย ด่าทอ หรือท าการประสงค์ร้าย รวมถึงการปลอมตัวเป็นผู้ อ่ืน เพื่อสร้างความ
เดือดร้อนและความเสียหายในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4. การแบล็กเมลกัน ประกอบด้วย การน าข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลท่ีเป็น
ความลบัของผู้ อ่ืนทัง้ในรูปของข้อความ ภาพ หรือวิดีโอไปเผยแพร่ การใส่ร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดความ
เสียหาย การถ่ายภาพเพื่อนแบบหลุด ๆ แล้วน าไปเผยแพร่กันอย่างสนุกสนาน และการตัดต่อ
รูปภาพท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

5. การหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การโฆษณาล่อลวงให้
หลงเช่ือ การหลอกลวงเพื่อจ าหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ การหลอกลวงให้โอนเงินให้ตนเอง 
รวมถึงการนดัเจอกนัโดยท่ีผู้ อ่ืนไมย่ินยอม 

6. การสร้างกลุม่ในเครือข่ายสงัคม เพื่อโจมตีบคุคลท่ีตนเองไมช่อบ 
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จิตติพนัธ์ ความคะนึงและมฤษฏ์ แก้วจินดา (2559) ได้สรุปพฤติกรรมก้าวร้าวท่ี
แสดงผา่นโลกไซเบอร์มี 9 ประเภท ดงันี ้

1. การนินทาหรือดา่ทอผู้ อ่ืนผา่นสื่อท่ีหลากหลาย 
2. การสง่ข้อความก่อกวนผู้ อ่ืนซ า้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 
3. การน าข้อมูลของผู้ อ่ืนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้บุคคลเกิดความ

เสียหาย 
4. การน าข้อมลูสว่นตวัหรือความลบัของผู้ อ่ืนไปเปิดเผยในท่ีสาธารณะ 
5. การล้อเลียน ขม่ขู ่หรือคกุคามให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนผา่นสื่อท่ีหลากหลาย 
6. การสร้างข่าวลือให้ผู้ อ่ืนเสียหาย เพื่อก่อให้การลบหรือการไล่เพื่อนออก

จากกลุม่ 
7. การขโมยพาสเวิร์ด เพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้ อ่ืนด้วยโทรศัพท์มือถือหรือ

อินเทอร์เน็ตโดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรือเพื่อไม่ให้เข้าใช้งานได้อีก  
8. การคุกคามทางเพศด้วยโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต เช่น การขอมี

เพศสมัพนัธ์ หรือการสง่รูปภาพวิดีโอลามกอนาจาร (ณฐัรัชต์ สาเมาะ และคณะ, 2557) 
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
ผู้วิจยัท าการศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก ดงันี ้

1.3.1 ทฤษฎีจติวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) 
ซิกมัน ฟรอยด์ ได้กล่าวถึง พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในวัยผู้ ใหญ่นัน้  เกิด จาก

ประสบการณ์ในวัยเด็กท่ีเกิดจากพัฒนาการทางบุคลิกภาพท่ีประกอบไปด้วย Id Ego และ 
Superego ท่ีจะท างานร่วมกนัดงันี ้(Freud, 1917) 

1. Id เป็นบคุลิกภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด ประกอบไปด้วย แรงขบัสญัชาตญาณ
พืน้ฐาน ท่ีกระตุ้นให้บุคคลตอบสนองความต้องการของตน ซึง่อยู่ในจิตใต้ส านึกท่ีกระตุ้นให้บคุคล
แสดงพฤตกิรรมตามความพงึพอใจของตนเอง โดยไม่มีการคดิไตร่ตรองใดๆ 

2. Ego เป็นบุคลิกภาพท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็น
จริงท่ีสงัคมยอมรับได้ ซึง่อีโก้นัน้เกิดจากการเรียนรู้ของบคุคล และมีหน้าท่ีปรับให้อิดและซูเปอร์อี
โก้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

3. Superego เป็นบุคลิกท่ีเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม ศีลธรรมความดี ค่านิยม 
หรืออุดมคติทางสังคมในการด าเนินชีวิต ซึ่งได้รับจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ครู หรือ
กระบวนการทางสงัคม การท างานของซูเปอร์อีโก้นัน้จะขึน้อยู่กบัจริยธรรมท่ีเป็นลกัษณะค าห้าม 
ไม่ให้อิดได้รับการตอบสนอง โดยไมไ่ด้ค านงึถึงคณุธรรมจริยธรรม 
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ดงันัน้ แรงขบัพืน้ฐานไม่ว่าจะเป็นแรงขบัทางเพศ หรือแรงขบัความก้าวร้าว ซึง่จิตใด้
ส านึก จิตส านึก และจิตมีส านึก ต่างเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบคุคล หากบคุคลมีจิตใต้ส านึก
เป็นใหญ่ จะท าให้บคุคลมีความขดัแย้งกบัสภาพความเป็นจริง (ต้องรัก จิตรบรรเทา, 2560) 

ฟรอยด์ เช่ือว่าสาเหตขุองความก้าวร้าวนัน้ก็เป็นผลมาจากสญัชาตญาณและแรงขบั
ทางบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นสญัชาตญาณท่ีติดตวัมาตัง้แต่เกิด และได้แบ่งสญัชาตญาณออกเป็น 2 
ชนิด ประกอบด้วย สัญชาตญาณเพื่อการด ารงชีวิต และสญัชาตญาณเพื่อความตาย (สุรางค์ 
โค้วตระกลู) เพราะพฤติกรรมสว่นใหญ่ของสิ่งมีชีวิตจะถกูก าหนดโดยสญัชาตญาณแห่งความตาย 
และสญัชาตญาณแห่งความตายนัน้จะผลกัดนัให้ความก้าวร้าวแสดงออกมา พยายามท าร้ายคน
รอบข้าง และหาแพะรับบาปได้เม่ือไม่สามารถระบายออกกบัสิ่งท่ีตนเกลียด กล่าวคือ ร่างกายจะ
เกิดความพึงพอใจเม่ือรับการตอบสนอง และตรงกนัข้ามคือ ถ้าแรงกระตุ้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
ก็จะเกิดความหงุดหงิดคับข้องใจ เช่น บุคคลท่ีโดนผู้ ปกครองว่ากล่าวจากท่ีบ้าน และเม่ือถึง
โรงเรียนก็จะพยายามระบายออกกับเพื่อนด้วยการรังแกคนอ่ืน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแรง
กระตุ้นเพื่อให้จิตใจกลบัสูภ่าวะสมดลุ (นพมาศ ธีรเวคิน, 2551) 

1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิ ร์ก  (Kohberg’ Moral 
Development)  

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิ ร์ก มีความเช่ือว่า บุคคลสามารถบรรลุ
จริยธรรมขัน้สงูสดุได้เม่ือมีเหตผุล และมีความคิดท่ีเป็นผู้ใหญ่ จะมีลกัษณะเป็นเหตผุลสากล เป็น
อดุมคติท่ีไม่เข้าข้างตนเอง โดยโคลเบิร์ก ได้แบ่งขัน้ทางจริยธรรมเป็น 3 ระดบั ในแต่ละระดบัแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน รวมทัง้สิน้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้(เตมิศกัดิ ์คทวณิช, 2546) 

ระดับท่ี 1 ระดับก่อนเกณฑ์ทางสังคม (Pre-Conventional Level) เป็นระดับท่ี
เด็กรับรู้กฏเกณฑ์การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมจากบคุคลท่ีมีอ านาจเหนือกว่าตนเอง 
โดยเด็กจะนกึรางวลัและการถกูลงโทษ ซึง่ในระดบันีย้งัแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

ขัน้ ท่ี  1 ขัน้ของการลงโทษและเช่ือฟั ง (Punishment and Obedience 
Orientation) ขัน้นีอ้ยู่ในวยัตัง้แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี เป็นการท่ีเด็กมีการแสดงออกพฤติกรรม
เพื่อให้ทราบว่าถกูหรือผิด เช่น การเลน่ของเลน่โดยไม่เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย เด็กจะถกูลงโทษ และ
ท าให้เด็กมีการเก็บของเลน่เข้าท่ีให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ตนเองถกูลงโทษ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) ขัน้นีจ้ะเร่ิม
ตัง้แต ่7 ถึง 10 ปี เป็นขัน้ท่ีเด็กมีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีท าแล้วได้รางวลัหรือค า
ชมเชยเป็นสิ่งตอบแทนเท่านัน้ โดยเด็กไม่รับรู้ถึงความถกูผิด แต่ต้องการท่ีจะได้รับค าชมเชยหรือ
รางวลัเท่านัน้ 
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ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสงัคม (Conventional Level) เป็น
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้ตรงตามความถูกต้องตามสงัคมของตนเอง ซึ่งระดบันีมี้ 2 ขัน้
ยอ่ย ดงันี ้

ขั น้ ท่ี  1  ขั น้ ท า ต าม เพื่ อ น  แล ะสิ่ ง ท่ี สั งค ม ย อม รับ  ( Interpersonal 
Concordance of “goodboy-nicegirl” Orientation) ขัน้นีอ้ายุระหว่าง 10-13 ปี เป็นช่วงเปลี่ยน
ผ่านจากวยัเด็กเข้าสู่ช่วงวยัรุ่น ซึ่งเพื่อนมีบทบาทต่อการปฏิบตัิตนเป็นอย่างมาก ซึ่งเด็กในวยันี ้
ต้องการเป็นท่ีรัก และการยอมรับจากเพื่อนเป็นอย่างมาก ท าให้เด็กวัยนีมี้การเลียนแบบ และ
ปฏิบตัิตนเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเป็นสว่นหนึง่ในกลุม่เพื่อน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กฎและระเบียบ (Law and Order Orientation) ขัน้นีอ้ายรุะหว่าง 
13-16 ปี เด็กวยันีเ้ร่ิมเรียนรู้และมีประสบการณ์ในแต่ละสงัคมมีกฏระเบียบให้สมาชิกได้ปฏิบตัิ
ร่วมกัน โดยบุคคลมีหน้าท่ีปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสงัคมท่ีตนเองอยู่ ซึ่งบุคคลท่ีท าถูกต้อง คือ 
บคุคลท่ีปฏิบตัิตามกฏระเบียบและข้อบงัคบัทางสงัคม 

ระดบัท่ี 3 ระดบัจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสงัคม (Post-conventional Level) 
เป็นพฒันาการตดัสินมาตรฐานทางสงัคม ตามความถกูผิด ท่ีขึน้อยูก่บัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของตนเอง แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ยอ่ย ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท าตามสญัญา (Social Contract Orientation) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แตอ่าย ุ
16 ปีขึน้ไป เป็นขัน้ท่ีจะเน้นจริยธรรมตามมาตรฐานทางท่ีคนสว่นใหญ่ของสงัคมยอมรับ โดยนกึถึง
ประโยชน์และสิทธิของตนเองเป็นส าคญั ดงันัน้ ก่อนจะยอมรับและยึดถือท าตามจะต้องมีการใช้
เหตผุลและพิจารณาดวูา่ สิ่งใดถกู สิ่งใดผิด อย่างไรก็ตาม บคุคลในขัน้นีจ้ะพยายามท าตามหน้าท่ี
ของตนตอ่สงัคม เหมือนกบัค ามัน่สญัญาท่ีตนให้กบัสงัคมและสมาชิกทัง้หลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้ อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์สว่นร่วมมากกวา่สว่นตนด้วย 

ขัน้ ท่ี  2 ขัน้อุดมคติสากล (Universal Ethical Principle) ขัน้ นี อ้ยู่ ในช่วง
ผู้ ใหญ่ขึน้ไป โดยบคุคลมีการสร้างอดุมคติและคณุธรรมจริยธรรมของตนเอง ซึง่บคุคลมีการตดัสิน
การถกูผิดจากอดุมคตขิองบคุคล 

1.4 ผู้เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก  
สกล วรเจริญศรี (2559. อ้างจาก Meyers. 2004; Stuckey. 2013) ได้กล่าวถึงบทบาท

ของบคุคล ท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์การข่มเหงรังแก มี 3 ประเภทดงันี ้
1. ผู้ ข่มเหงรังแก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าการข่มเหงรังแกด้วยรูปแบบ

วิธีการอ่ืนๆ โดยจะเลือกเหยื่อท่ีจะถูกข่มเหงรังแกท่ีมี เศรษฐานะในครอบครัวท่ียากจน ร่างกาย
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อ่อนแอ การเรียนหนงัสือไม่เก่ง รวมถึงบุคคลท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งผู้ ท่ีมีพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกจะมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติในทางบวกเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรง โดยคิดว่าการ
ใช้พฤตกิรรมความรุนแรงสามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1.2 เป็นบคุคลท่ีขาดความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน โดยไม่สนใจวา่บคุคลท่ีเขารังแกนัน้
จะมีความรู้สกึอยา่งไร และได้รับบาดเจ็บหรือไม่ อยา่งไร 

1.3 เป็นบุคคลท่ีไม่รู้จกัการให้อภยั เม่ือมีคนมารังแกหรือกลัน่แกล้งเขาบ้าง เขา
จะรู้สกึโกรธแค้น และต้องหาโอกาสแก้แค้นคนดงักลา่ว 

1.4 เป็นบคุคลคิดว่าสิ่งท่ีตนเองท าเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง ถึงแม้ว่ามีคนมาเตือนว่าสิ่งท่ี
ท าเป็นสิง่ท่ีผิดและอาจถกูลงโทษ บคุคลยอ่มไม่รู้จกัการส านกึผิดในสิง่ท่ีท าลงไป 

1.5 เป็นบุคคลท่ีไร้ระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและห้องเรียน 
และพร้อมท่ีจะฝ่าฝืนกฎระเบียบอยูเ่สมอ และชอบแสดงตนให้เป็นผู้น าเพื่อท่ีจะควบคมุคนอ่ืนๆได้ 

1.6 เป็นบุคคลท่ีมีความคึกคะนอง และชอบความท้าทาย โดยมีความคิดท่ีจะ
รังแกผู้ อ่ืนอยู่เสมอ และรังแกผู้ อ่ืนไปทั่ว โดยไม่สนใจว่าผู้นัน้จะเป็นใคร และจะกลบัมาแก้แค้น
หรือไม่ อยา่งไร 

1.7 เป็นผู้ ท่ีมีความนบัถือในตนเองต ่า โดยคิดวา่ตนเองเป็นคนท่ีไร้คณุคา่ และไม่
เป็นท่ีต้องการของบุคคลอ่ืน จึงมีความพยายามท่ีจะแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจและ
ความเห็นใจจากบคุคลรอบข้างอยูเ่สมอ 

1.8 เป็นบุคคลท่ีขีโ้มโหง่ายและมีอารมณ์ฉุนเฉียว เม่ือมีบุคคลใดท าให้ตนเอง
โกรธหรือโมโห ก็มกัจะแสดงอารมณ์ฉนุเฉียว ชอบพดูจาเสียดสี ประชดประชนั และบางครัง้มีการ
ท าลายสิง่ของ รวมถึงพาลใสผู่้ อ่ืน 

2. ผู้ถกูข่มเหงรังแกหรือเหยื่อ หมายถึง บุคคลท่ีเป็นอาจจะเป็นใครก็ได้ในโรงเรียนท่ี
ถกูกระท าจากบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเป็นผู้ข่มเหงรังแกด้วยวิธีการต่าง ๆ และส่งผลเชิงลบต่อบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็น การมีสมัพนัธภาพท่ีไม่ดีกับผู้ อ่ืน มีความเครียดและวิตกกงัวล เกิดอาการซึมเศร้า มี
ความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า โดยผู้ ท่ีถกูขม่เหงรังแกหรือเหยื่อ มีลกัษณะดงันี ้ 

2.1 เป็นผู้ ท่ีมีพฒันาการเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมในระดบัท่ีต ่า จะประสบปัญหา
เก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในสงัคม โดยเป็นคนท่ีไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
บคุคลอ่ืนได้ 
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2.2 เป็นบคุคลท่ีเพื่อนน้อย ชอบอยู่คนเดียว และชอบเก็บตวั เม่ือมีปัญหากบัการ
สร้างความสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน ท าให้ตนเองมีเพื่อนน้อย ชอบอยู่อย่างสนัโดษคนเดียวหรือกับ
เพื่อนกลุม่เลก็ ๆ 

2.3 เป็นบุคคลท่ีอ่อนแอ มีจิตใจอ่อนไหว ร้องไห้ง่าย และเก็บตวัเงียบ ซึ่งบุคคล
ประเภทนี ้มกัถูกบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรังแกเลือกเป็นเหยื่อ เพราะพวกเขาไม่กล้าท่ีจะตอบโต้ แก้
แค้น หรือน าไปฟอ้งผู้ใหญ่เน่ืองจากกลวัวา่จะถกูรังแกได้อีกคราวหน้า 

2.4 เป็นบุคคลท่ีมีปมด้อยและร่างกายพิการไม่สมประกอบ ซึ่งเป็นเหตุผล
เดียวกนัท่ีผู้กระท าชอบรังแก คือมกัคดิวา่เขาไมก่ล้าโต้ตอบ แก้แค้น และน าไปฟอ้งผู้ใหญ่ 

2.5 เป็นผู้ ท่ีขาดทกัษะในการป้องกันตนเองและหลีกหนีเหตกุารณ์ท่ีจะถูกรังแก 
ซึง่ไม่รู้วิธีการหลีกเลี่ยงเหตกุารณ์ กิจกรรม และสถานท่ีท่ีจะท าให้ตนเองปลอดภยัจากการถกูเพื่อน
รังแก เช่น การรวมกลุม่กนัให้มีจ านวนมาก การอยูใ่นสถานท่ีโลง่แจ้ง การอยู่ใกล้กบัผู้ใหญ่ การพก
อปุกรณ์ปอ้งกนัตวั เป็นต้น 

3. ผู้ ท่ีอยู่ในเหตกุารณ์ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในเหตกุารณ์การข่มเหง
รังแก ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี ้ 

3.1 บุคคลท่ีไม่แสดงท่าทีอะไรต่อเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึน้  เ ป็นบุคคลท่ีอยู่ใน
สถานการณ์การข่มเหงรังแก แตไ่ม่สนใจตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

3.2 บคุคลท่ีแสดงปฏิกิริยาตอ่เหตกุารณ์การข่มเหงรังแกท่ีเกิดขึน้ 
1.5 สาเหตุของพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ 
ณฐัรัชต์ สาเมาะและคณะ (2557) กลา่ววา่ สาเหตขุองการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ มีดงันี ้

1. ความเป็นนิรนามของพืน้ท่ีไซเบอร์ เป็นการท่ีบคุคลมองว่าพืน้ท่ีไซเบอร์เป็นพืน้ท่ีท่ี
ไม่ต้องเปิดเผยตวัตนท่ีแท้จริง แต่บุคคลสามารถสร้างตวัตนมาหลอกลวงผู้ อ่ืนได้ ส่งผลให้บุคคล
สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ อ่ืนในพืน้ท่ีสาธารณะ โดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนท า ส่งผลให้บุคคลไม่
ต้องระวงัถึงผลกระทบจากการไปท าร้ายผู้ อ่ืน 

2. พืน้ท่ีไซเบอร์ในฐานะพืน้ท่ีส าหรับการระบายความรู้สกึ เป็นการท่ีบคุคลมองว่าไซ
เบอร์เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกท่ีไม่สามารถกระท าได้ในโลกของความเป็น
จริง ท าให้บุคคลมีการแสดงความคิดเห็นท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ อ่ืน ท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการรังแกกัน
หรือท าร้ายผู้ อ่ืน 
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3. ความง่ายและสะดวกในการรังแก เป็นการท่ีบุคคลมองว่าพืน้ท่ีไซเบอร์มีความ
สะดวกและความปลอดภยัในการรังแกกนัได้อย่างอิสระ ท าให้บุคคลมีแสดงความคิดเห็นหรือใช้
ข้อความดา่ทอผู้ อ่ืนได้ 

4. การรังแกในพืน้ท่ีไซเบอร์ เป็นการกระท าในสถานการณ์จริง แล้วน ามาขยายความ
ในโลกออนไลน์ ท าให้เกิดความสะใจในการแก้แค้นเพื่อประจานกนั 

1.6 ผลกระทบจากพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาผลกระทบจากพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก ไว้ดงันี ้

โบตนัและสแตน (Bolton & Stan, 2006) ได้กลา่ววา่ พฤติกรรมการข่มเหงรังแก แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1. การขม่เหงรังแกทางร่างกาย (Physical Bullying) ประกอบด้วย ตอ่ย ผลกั เตะ 
กลัน่แกล้ง การสมัผสัท่ีไม่เหมาะสม จัก๊จี ้ลอ็กศีรษะ ตอ่สู้  ใช้สิง่ของเป็นอาวธุ 

2. การขม่เหงรังแกทางวาจา (Verbal Bullying) ประกอบด้วย การตะโกนเรียกช่ือ 
พูดเสียดสี การพูดจาล่วงละเมิด ล้อเลียน น าช่ือบุคคลไปใช้ในทางท่ีเสื่อมเสีย การแสดงความ
คิดเห็นในเชิงลบเก่ียวกบัลกัษณะของบคุคลในด้านตา่ง ๆ เช่น เสือ้ผ้า ร่างกาย 

3. การข่มเหงรังแกทางสงัคม (Relational Bullying) ประกอบด้วย การปลอ่ยข่าว
ลือด้านลบเก่ียวกับบุคคล กีดกันบุคคลออกจากกลุ่ม เมินเฉยต่อบุคคล รังควาน ยัว่อารมณ์ ท า
เหมือนกบัวา่บคุคลนัน้ไม่มีตวัตน พดูจาท าร้ายจิตใจ ดถูกู 

4. การข่มเหงรังแกทางคอมพิวเตอร์ (Cyber-Bullying) เป็นการรังแกโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วย รูปแบบของการรังแกชนิดนีย้ากต่อการสืบค้นหาว่าใครเป็น
ผู้กระท า เน่ืองจากผู้ รังแกสามารถแสร้งเป็นผู้ อ่ืนได้โดยท่ีข้อมลูของตนไม่เป็นท่ีเปิดเผย การรังแก
ทางคอมพิวเตอร์นัน้รวมไปถึงการรังแกโดยใช้อีเมล ข้อความทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์
กตา่ง ๆ 

ณัฐรัชต์ สาเมาะและคณะ (2557) กล่าวว่า ผลกระทบของการข่มเหงรังแกบน          
ไซเบอร์ มีดงันี ้

1. ผลกระทบระดบับุคคล การข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ท าให้บุคคลรู้สึก
ร าคาญ รู้สึกเบื่อ และรู้สึกแย่ เน่ืองจากเป็นการคุกคามพืน้ท่ีส่วนตัว ส่งผลให้เกิดความเครียด 
ความวิตกกงัวล และฆ่าตวัตายในที่สดุ 
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2. ผลกระทบระดบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การข่มเหงรังแกผา่นโลกไซเบอร์ ท า
ให้บคุคลทะเลาะกนั มีความเลวร้ายในสายตาผู้ อ่ืน ท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียง ก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่ม
กนั ท าให้บคุคลเกิดความเสียหายจนไมส่ามารถออกไปเจอกบัผู้คนได้ 

สกล วรเจริญศรี (2559 อ้างจาก Langan, 2011) ได้จ าแนกการข่มเหงรังแกไว้เป็น 3 
ประเภท ดงันี ้

1. การข่มเหงรังแกด้านร่างกาย คือลกัษณะของการท าร้ายร่างกาย การชกต่อย 
การทบุตี เป็นต้น 

2. การข่มเหงรังแกด้านด้านอารมณ์หรือสงัคม คือลกัษณะของการใช้กลุ่มเพื่อน 
หรือสงัคมแยกบคุคลออกจากลุม่ เพื่อกดดนัและเกิดความรู้สกึเจ็บปวด 

3. การข่มเหงรังแกด้านค าพูด คือ ลกัษณะค าพูดท่ีจะกระทบต่อความรู้สึกต่อ
บุคคล มกัเกิดในสถานการณ์ท่ีมีการยัว่ยุ ข่มขู่ หรือพูดเสียดสีกันในกลุ่มเพื่อน รวมถึงการนินทา
หรือการให้ข้อมลูท่ีไม่เป็นจริง โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เกิดความรู้สกึท่ีเจ็บปวด 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก สรุปได้ว่าพฤติกรรมการ
ข่มเหงรังแก มี 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. พฤติกรรมการข่มเหงรังแกแบบดัง้เดิม (Traditional Bullying) เป็นรูปแบบการ
กระท าหรือลกัษณะของการแสดงออกท่ีต้องการให้ผู้ถูกกระท าและบุคคลรอบข้างได้รับรู้ถึงการ
กระท าและผลของการกระท า โดยสามารถแบง่ได้ตามนี ้

1.1 พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางร่างกาย เป็นพฤติกรรมท่ีท าออกมาโดย
ผ่านการกระท า สามารถมองเห็นได้ และมีร่องรอยปรากฏเป็นหลกัฐาน เน่ืองจากเป็นการแสดง
พฤตกิรรมท่ีท าให้บคุคลอ่ืนให้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เช่น การตบตี ชกตอ่ย หรือผลกั เป็นต้น  

1.2 พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางวาจา เป็นการใช้ค าพูด ไม่มีร่องรอย
ปรากฏให้เห็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค าพูดท่ีแสดงออกไปทางท าร้ายความรู้สึก ท าร้ายจิตใจของ
บคุคลทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั เช่น การดา่วา่ การล้อเลียนปมด้อยตา่ง ๆ การเยาะเย้ย เป็นต้น 

1.3 พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางสงัคม เป็นการแสดงออกให้บคุคลเห็นถึง
การรุกรานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางสงัคมหรือระหว่างบคุคล รวมทัง้การท าให้บคุคลเข้าใจผิดซึง่
กนัและกนัทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั มกัเป็นการท าร้ายจิตใจของผู้ถกูกระท า เช่น การเพิกเฉยหรือกีด
กนัไมใ่ห้เข้ากลุม่ทัง้เร่ืองเรียน หรือเข้ากลุม่เพื่อน เป็นต้น 

2. การข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ (Cyber-Bullying) คือ การรังแกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ียากต่อการสืบค้นหาว่าใครเป็นผู้กระท า เน่ืองจากผู้ รังแกสามารถแสร้งเป็นผู้ อ่ืนได้
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โดยท่ีของมลูของตนไม่เป็นท่ีเปิดเผย การรังแกทางคอมพิวเตอร์นัน้ รวมไปถึงการรังแกโดยใช้อีเมล์ 
ข้อความทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ หรือโซเชียลตา่ง ๆ 

1.7 สาเหตุของพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
เกษตรชัย และหีมและอุทิศ สังขรัตน์ (2555 อ้างจาก พรทิพย์ อินทรโชติ, 2536; วิณี               

ชิดเชิดวงศ์, 2537) ได้กลา่วถึง สาเหตท่ีุท าให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกไว้ดงันี ้
1. ความบกพร่องส่วนตวัของเด็ก ได้แก่ ความบกพร่องจากความเจริญเติบโตด้าน

ตา่ง ๆ อวยัวะรับสมัผสั และไม่สามารถปรับตวัได้ เป็นต้น 
2. จากสภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น เช่น พ่อแม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ่อ

แม่แยกทางกนั เป็นต้น ซึง่มกัสง่ผลให้เด็กมีปัญหา และมกัแสดงพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูเ่สมอ 
3. เด็กท่ีถกูทอดทิง้ไม่เอาใจใส ่จนกลายเป็นเด็กท่ีต้องการความรักจากทัง้พ่อและแม่

เป็นอย่างมาก เม่ือเด็กไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว ท าให้เด็กมีปัญหาเรียกร้อง
ความสนใจ เช่น เสียงดงั ประพฤติตนเป็นเดก็เกเร เป็นตน 

4. เด็กท่ีถูกตามใจ หรือถูกถนอมมากเกินไป คือ เด็กท่ีบิดามารดาทะนุถนอมมาก
เกินไป จะท าเด็กเห็นแก่ตวั ชอบระราน และดถูกูผู้ อ่ืน 

5. ความต้องการต าแหน่งทางสงัคม หรือความส าเร็จท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง เด็ก
ประเภทนีจ้ะพยายามเรียกร้องความสนใจให้ผู้ อ่ืนเห็นความส าคญัของตน เช่น การวางอ านาจ
เหนือเพื่อน การก่อกวนความสงบ เป็นต้น 

1.8 ผลกระทบที่เกิดขึน้จากพฤตกิรรมข่มเหงรังแก  
1. นักเรียนจะได้รับบาดเจ็บทัง้ร่างกายและจิตใจ มีความหวาดกลัว วิตกกังวล 

ปฏิเสธการเข้าร่วมกลุม่ ไม่กล้ามาโรงเรียนจนถึงขัน้ลาออกจากโรงเรียนในบางราย บ้างก็พกอาวธุ
เพื่อเป็นการป้องกันตนเองหรือแก้แค้นฝ่ายตรงข้าม (Boulton & Underwood, 1992; Craig, 
1998; Laeheem, 2009)  

2. นักเรียนบางรายจะมีอาการวิกลจริต นอนไม่หลบั นอนละเมอหรือนอนฝันร้าย 
บางคนถึงขัน้นอนฉ่ีรดท่ีนอนเพราะเหตกุารณ์ดงักล่าวแม้กระทัง่เวลานอนก็ตาม (Kalitiala-Heino 
et al, 1999) 

3. นกัเรียนผู้ถกูรังแก จะไมก่ล้าเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนไมค่อ่ยมีความมัน่ใจหรือ
เช่ือมัน่ในตนเอง บางรายมีอาการภาวะซมึเศร้าร่วมด้วย (Hanish & Guerra, 2000) 

4. นกัเรียนจะมีอาการสิน้หวงัหมดหนทางในการหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาท่ีถูก
เพื่อนรังแก มีความรู้สกึสงสารตวัเอง โกรธแค้น และรู้สกึอยากแก้แค้น (Hazler & Carney, 2000) 



  25 

5. นกัเรียนจะอยู่ในภาวะท่ีคิดไม่ตก คือ นกัเรียนมีความรู้สึกลงัเลกบัสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ท าให้นกัเรียน มีความคดิและพยายามท่ีจะฆา่ตวัตาย (Kalitiala-Heino et al, 1999) 

6. นกัเรียนท่ีถูกเพื่อนรังแกเม่ือโตเป็นผู้ ใหญ่ จะมีการเห็นคณุค่าในตนเองต ่าและมี
ภาวะซึมเศร้าเพิ่มสูงขึน้  ส่งผลให้พวกเขาไปรังแกหรือท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนได้เช่นเดียวกัน 
(Bernstein & Watson, 1997) 

ในขณะเดียวกันนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรังแกก็ได้รับผลกระทบในระยะยาว
เช่นเดียวกนั คือมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในสงัคมตอ่ครอบครัวในอนาคต ดงันี ้ 

1. การทะเลาะตบตีกับคู่สมรสในครอบครัว การท าร้ายบุพการี การลงโทษบุตร
หลาน และการล่วงละเมิดทางเพศ (การีมะห์ และหีม และดวงมณี จงรักษ์, 2554; Laeheem, 
Kuning Mcneil &Besag, 2008; 2009) 

2. มีแนวโน้มสูงในการก่ออาชญากรรมท่ีร้ายแรง เช่น การข่มขู่เพื่อนบ้าน การ
ทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การเป็นมือปืนรับจ้าง เป็นอันธพาล และอาชญากรเป็นต้น 
(Farrington, 1993; Marano, 1995) 

3. นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรังแกมีแนวโน้มเข้าสู่อบายมขุ ไม่ว่าจะเป็นการสบู
บหุร่ี การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด และการเลน่การพนนั พฤติกรรมการรังแกท าให้บคุคล
มีบคุลิกภาพท่ีผิดปกติและมีภาวะทางจิตใจเสื่อม (Atlas & Pepler, 1998) 

1.7 แบบวัดพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
แบบวัดการมุ่งร้ายหรือความก้าวร้าวของบัสส์และเดอร์กี ้ (Carlson; & Elaine. 1992; 

citing Buss; & Durkey. 1961) เน่ืองจากการข่มเหงรังแกนัน้มีการศกึษากนัมาเป็นระยะเวลานาน 
แตไ่ม่ใช่อยูใ่นบริบทของค าวา่ขม่เหงรังแก โดยค าท่ีเร่ิมศกึษาในประเทศไทย คือ พฤตกิรรมก้าวร้าว 
หรือความรุนแรงของเด็กและเยาวชน (Nanthanat Songsiri & Wimontip Musikaphan, 2011)
ผู้ วิจัยจึงน าแบบสอบถามวดัความมุ่งร้ายมาปรับใช้ในการวิจัยครัง้นีแ้บบวัดนีมี้ลกัษณะถูกผิด 
จ านวน 75 ข้อ ซึง่พิจารณาตามลกัษณะการแสดงออก โดยแบง่ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

1. ความโกรธ เป็นเคร่ืองวดัการแสดงออกด้านความริษยาและเกลียดชงัผู้ อ่ืน โดย
แสดงความรู้สกึโกรธอยา่งรุนแรงหรือมีความคดิท่ีจะท าร้ายผู้ อ่ืน 

2. การมีอารมณ์ฉนุเฉียวหรือหงดุหงิด เป็นการวดัความพร้อมท่ีจะแสดงความโกรธ
ของตนเองให้น้อยท่ีสดุ 

3. ความเคลือบแคลงสงสยั เป็นการวดัลกัษณะของการแสดงเจตนาร้ายของผู้ อ่ืน 
โดยเป็นการแสดงความไมไ่ว้ใจผู้ ท่ีตนคิดว่าจะท าร้ายตนเอง 
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4. การปฏิเสธ เป็นการวดัการแสดงการปฏิเสธท่ีจะยินยอมหรือให้ความร่วมมือ โดย
แสดงการขดัขืนตอ่ข้อบงัคบัหรือข้อตกลงตา่ง ๆ  

5. ความก้าวร้าวด้านค าพูด เป็นการวดัการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา โดยการ
ทะเลาะเบาะแว้งกนั การใช้ค าพดูท่ีหยาบคายและรุนแรง 

6. การแสดงความก้าวร้าวทางอ้อม เป็นการวัดการแสดงความก้าวร้าวทางอ้อม
หรือไม่มีการตอบโต้โดยตรง ซึง่ได้แก่ การนินทาแบบใสร้่ายผู้ อ่ืน การปฏิเสธ เป็นต้น 

7. การใช้ก าลงักาย เป็นการวดัการแสดงความรุนแรงทางร่างกายโดยตรงกับผู้ อ่ืน 
โดยรวมถึงการท าร้ายผู้ อ่ืน การท าลายสิง่ของเป็นต้น 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1992 บสัส์และเพอร์ร่ี (Buss & Perry, 1992) ได้น าแบบสอบถามวดัการ
มุ่งร้ายหรือความก้าวร้าว (The Buss-Durkey Hostility Inventory : BDHI) มาพฒันาโดยใช้ช่ือว่า 
แบบสอบถามวัดความก้าวร้าว (The Aggression Questionnaire : AQ) เป็นมาตรวัดลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า มี  5 ระดับ มีการสร้างข้อค าถามให้มีความชัดเจนมากขึน้  โดย
แบบสอบถามวดัการมุ่งร้าย มี จ านวน 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความก้าวร้าวทางกาย ความ
ก้าวร้าวทางวาจา ความโกรธ และการมุง่ร้าย 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน 
2.1 การเหน็คุณค่าในตนเอง 

2.1.1 ความหมายของการเหน็คุณค่าในตนเอง 
นกัวิชาการได้ให้ความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเองไว้ดงันี ้

ยงัและฮอฟแมน (Young & Hoffmann, 2003) กลา่ววา่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีความคิดและความรู้สึกท่ีมีการประเมินตนเองว่ามีคณุค่า ก่อให้เกิดความ
ภาคภมูิใจในตนเอง 

สนัติ จยัสินและคณะ  (2544) กล่าวว่า การเห็นคณุค่าในตนเอง หมายถึง การท่ี
บุคคลมีการวินิจฉัยตนเองว่าตนเองมีความสามารถ มีศกัยภาพ มีประโยชน์ มีความส าคญัต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน 

ชลลดา ทวีคณู (2556) กลา่ววา่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง การท่ีบคุคลมี
การด าเนินชีวิตด้วยตนเอง มีความภาคภูมิใจและมีความรับผิดชอบในตนเอง ส่งผลให้บุคคลมี
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และมีเปา้หมายในการด าเนินชีวิต เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนดไว้  
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ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา (2556) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การท่ี
บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีความส าคญั ท าให้บุคคลมีการยอมรับตนเอง มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง น าไปสูก่ารด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  

จากความหมายของการเห็นคณุค่าในตนเอง สามารถสรุปได้ว่า การเห็นคณุค่าใน
ตนเอง เป็นการท่ีบคุคลมีความคิดและความรู้สึกต่อตนเองในเชิงบวก ท าให้บุคคลมีความเช่ือมัน่
และภาคภมูิใจในตนเอง น าไปสูก่ารด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

2.1.2 ความส าคัญของการเหน็คุณค่าในตนเอง  
นกัวิชาการได้กลา่วถึงความส าคญัของการเห็นคณุคา่ในตนเองไว้ดงันี ้

ยงัและฮอฟแมน (Young & Hoffmann, 2003) กล่าวว่า การท่ีบุคคลมีการเห็น
คณุค่าในตนเองสงู ย่อมท าให้มีความคิดและทศันคติเชิงบวกในการด าเนินชีวิต มีความภาคภมูิใจ
ในตนเอง สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลบักนัถ้าบคุคลมี
การเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า ยอ่มมีความคิดและทศันคติเชิงลบในการด าเนินชีวิต มีความวิตกกงัวล
และความเครียดสงู มีการกล่าวโทษตนเองเม่ือเกิดปัญหา ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปรับตวัให้
เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้บคุคลหลีกเลี่ยงและหนีปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

สนัติ จัยสินและคณะ (2544) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าของตนเอง ท าให้บุคคล
รู้จักตนเอง ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อตนเองว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน ท าให้บุคคลมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อการท างานได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อยา่งมีความสขุ 

พรรณราย ทรัพยะประภา (2549) กล่าวว่า การเห็นคณุค่าในตนเองท าให้บคุคล
มีการแสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนั โดยบคุคลท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงู บคุคลยอ่มมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีเปา้หมายชีวิตท่ีชดัเจน และมุง่มัน่ท่ีจะท าตามเปา้หมายให้ส าเร็จ 

ชลลดา ทวีคูณ (2556) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ท าให้บุคคลมีความ
ตระหนกัรู้ในความสามารถของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้
เป็นอยา่งดี 

จากความส าคญัของการเห็นคณุค่าในตนเอง สามารถสรุปได้ว่า การเห็นคณุค่าใน
ตนเอง ท าให้บุคคลมีความคิดและทัศนคติเชิงบวกในการด าเนินชีวิต ท าให้บุคคลมีความ
ภาคภมูิใจในตนเอง สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลบักนั
ถ้าบุคคลท่ีมีการเห็นคณุค่าในตนเองต ่า ย่อมมีความคิดและทัศนคติเชิงลบในการด าเนินชีวิต มี
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ความวิตกกงัวลและความเครียดสงู มีการกล่าวโทษตนเองเม่ือเกิดปัญหา ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ในการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้บคุคลหลีกเลี่ยงและหนีปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

2.1.3 แนวคดิและทฤษฎีของการเหน็คุณค่าในตนเอง  
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งมาสโลว์ได้

ค้นพบความต้องการของมนษุย์ท่ีสามารถเรียงล าดบัขัน้ตอนจากความต้องการขัน้มลูฐานไปจนถึง
ความต้องการท่ีจะเกิดความตระหนกัแท้ในตนเองได้ 5 ขัน้ ดงันี ้ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2549) 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับการตอบสนองทางปัจจยัสี่ในการด าเนินชีวิต  

2. ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง การท่ีบคุคลต้องการ
ความมัน่คงปลอดภยัทัง้ในด้านร่างกายและจิตใจ 

3. ความต้องการทางสังคม หรือแรงจูงใจเพื่อเป็นเจ้าของ (Social Needs) 
หมายถึง การท่ีบคุคลต้องการความรักและการยอมรับทางสงัคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
และสงัคม  

4. ความต้องการท่ีจะได้รับเกียรติและการนบัถือ (Esteem Needs) หมายถึง การ
ท่ีบุคคลมีความต้องการความเคารพยกย่องจากผู้ อ่ืน เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง แต่ในทาง
กลบักนัถ้าบุคคลท่ีไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการความเคารพยกย่องจากผู้ อ่ืนนัน้ จะท าให้
บคุคลมีความรู้สกึต ่าต้อยด้อยคา่ และสามารถฆา่ตวัตายได้ในท่ีสดุ 

5. ความต้องการความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ความต้องการสจัการแห่งตน (Self-
Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้าใจและยอมรับความสามารถของตนเอง 
เพื่อพฒันาชีวิตของตนเองตามท่ีตนเองต้องการได้  

2.1.4 ลักษณะการเหน็คุณค่าในตนเอง 
ชลลดา ทวีคณู (2556) กล่าวว่า ลกัษณะการเห็นคณุค่าในตนเองตามทฤษฎีความ

ต้องการของอบัราฮมั มาสโลว์ มี 2 ลกัษณะ ดงันี ้
1. ความต้องการความเคารพตนเอง (Self Respect) คือ ความต้องการมี

ความสามารถและมีอ านาจในตนเอง โดยมีอิสระต่อตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาอาศยัผู้ อ่ืน โดยบุคคลมี
ความต้องการมีคณุคา่ในการด าเนินชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ 

2. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อ่ืน (Esteem from Other) คือ 
ความต้องการความรักและเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน ต้องการได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับจาก
ผู้ อ่ืน เป็นความต้องการให้ได้รับการยกยอ่งชมเชยในสิ่งท่ีบคุคลนัน้กระท า เพื่อท่ีบคุคลมีความรู้สกึ
มีคณุคา่และได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน 
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จากลกัษณะการเห็นคณุคา่ในตนเองผู้วิจยัสามารถสรุปได้วา่ ลกัษณะการเห็นคณุคา่
ในตนเอง ประกอบด้วย ความต้องการเคารพนบัถือตนเอง และความต้องการได้รับการยกย่องนบั
ถือจากผู้ อ่ืน 

2.1.5 แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
แบบวดัพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นเคร่ืองมือการวดัพฤติกรรมการเห็น

คณุคา่ในตนเองท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์การจดัประสบการณ์ท่ีผู้ อ่ืนสามารถ
สงัเกตได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ตามทฤษฎีของคเูปอร์สมิท (วิพาพร บุญวงษ์. 2551 
อ้างจาก Coopersmith. 1984) ดงัตอ่ไปนี ้

1. องค์ประกอบด้านคุณลกัษณะเฉพาะตวัและการเข้าร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 
ประกอบด้วย ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมใหม ่ๆ ได้ ตดัสนิใจเก่ียวกบัตนเองได้ ท างานเองได้โดยท่ีไม่ต้อง
มีคนมาควบคมุ หรือเสนอความคิดใหม่ ๆ เก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนได้ มีการถาม
ค าถามให้เข้าใจได้ และสามารถปรับตวัให้พร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง 

2. องค์ประกอบด้านการประพฤติตนได้เหมาะสมในห้องเรียน ประกอบด้วย การ
พูดอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ การมีจิตส านึกต่อโรงเรียน และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสม 

3. องค์ประกอบด้านการสามารถเผชิญกบัความผิดพลาดและการวิพากษ์วิจารณ์ 
ประกอบด้วย เวลามีข้อผิดพลาดสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดได้และเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์
ยอมรับฟังได้โดยไม่แสดงกิริยาตอบโต้อยา่งรุนแรง 

4. องค์ประกอบด้านความเป็นท่ีสนใจ ประกอบด้วย เป็นผู้ ท่ีเพื่อนเลือกให้อยู่ใน
กลุม่แสดงความเป็นผู้น าในกลุม่ได้ และกลา่วถึงตนเองในทางท่ีดี 

5. องค์ประกอบด้านความเช่ือมั่นในตนเอง ประกอบด้วย การพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สกึของตนได้ มีการช่ืนชมในงานของตนเอง  

2.2 การควบคุมตนเอง 
2.2.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
ไรท์ (Wrigth, 1976) กล่าวว่า การควบคมุตนเอง หมายถึง เป็นความสามารถในการ

บงัคบันิสยัหรือพฤติกรรมของตนเอง เม่ือเผชิญกบัสิ่งยัว่ยแุละสถานการณ์ท่ีกดดนัโดยไม่มีรางวลั
หรือการสนบัสนนุภายนอก  

แบนดรู่า (Bandura, 1977) ได้ให้กลา่วถึงการควบคมุตนเองวา่ เป็นความสามารถใน
การก าหนดความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระท าให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีตนเองต้องการ 
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คอร์ไมเออร์ และคอร์ไมเออร์ (Cormier; & Conmier. 1979 อ้างถึงใน ประทีป จีนง่ี. 
2540) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
น าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายของตนเอง 

โรเซนบมั (Rosenbaum, 1980) ได้ให้ความหมายการควบคุมตนเองว่า เป็นความ
ยบัยัง้ชัง่ใจที่จะไม่กระท าบางสิ่งท่ีไม่เหมาะสม เพื่อให้ตนเองมีพฤติกกรรมตามเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ 

สกินเนอร์ (Skinner, 1953) ได้กล่าวถึงการควบคมุตนเองไว้ว่า การควบคมุตนเองมี
ลกัษณะเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลท่ีเกิดกับตนเอง บุคคลจะควบคมุตนเอง
ได้เช่นเดียวกับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ผ่านกระบวนการแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับแรง
เสริมด้วยตนเอง ผลกรรมท่ีเป็นแรงเสริมทางบวกและผลกรรมทางลบท่ีเกิดจากพฤติกรรม ท าให้
เกิดพฤติกรรม 2 ประเภท ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีควบคมุพฤติกรรม (Controlling Response) 
และพฤตกิรรมท่ีถกูควบคมุ (Controlled Response) 

จากความหมายของการควบคุมตนเองสรุปได้ว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง 
ความสามารถในการก ากบัตนเอง หรือก าหนดตนเองทัง้ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการ
กระท าให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ใดก็ตาม หรือ
สามารถท่ีจะแสดงพฤตกิรรมในเชิงบวกออกมาอยา่งเหมาะสมและข่มพฤติกรรมเชิงลบไว้ได้ 

2.2.2 ความส าคัญของการควบคุมตนเอง 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงความส าคญัของการควบคมุตนเองไว้ดงันี ้

สกินเนอร์ (Skinner, 1953) ได้กล่าวว่า บุคคลทั่วไปจ าเป็นต้องควบคุมตนเอง
ตลอดเวลา เช่น การเลือกเรียน การมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่ผู้ อ่ืนจากสถานการณ์ตา่ง ๆ โดยท่ีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมานัน้จะต้องเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ นอกจากนีส้ิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ยงัมีผลตอ่พฤตกิรรมการควบคมุอีกด้วย 

สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2562) กล่าวว่า การควบคุมตนเองมีความส าคญัต่อ
บุคคลหลายประการ ทัง้ในฐานะท่ีส่งเสริมพฤติกรรมอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การ
ควบคุมตนเองช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมตนเองให้มีความเช่ือมั่นมากยิ่งขึน้ กระบวนการ
ส าคญัของการควบคุมตนเอง คือ บุคคลต้องท าการปรับพฤติกรรมด้วยตนเองทัง้หมดจนส าเร็จ 
ดงันัน้ แนวคิดของการควบคุมตนเองจึงสรุปได้ว่า หากบุคคลใดมีการควบคุมตนเองได้ดี สิ่งเร้า
ภายนอกจะส่งผลต่อพฤติกรรมของตวับคุคลน้อย แตห่ากบคุคลท่ีมีการควบคมุตนเองในระดบัต ่า 
สิง่เร้าภายนอกจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของตวับคุคลมาก 
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สรุปได้ว่า การควบคมุตนเองจะช่วยจดัการให้บคุคลประสบความส าเร็จทัง้ในหน้าท่ี
การงาน การเรียน ของบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เน่ืองจากบุคคลจ าเป็นต้องเจอสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนตลอดเวลา และจ าเป็นต้องยอมรับและพฒันาการควบคมุ
ตนเองให้เข้ากบัสงัคมได้ 

2.2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุตนเองไว้ดงันี ้

สกีนเนอร์ (Skinner, 1953) พบว่า คนเราใช้วิธีต่าง ๆ ท่ีจะควบคุมตนเองใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันี ้

1. ยบัยัง้ร่างกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าผลกรรมท่ีไม่พึงพอใจ เช่น กดัริม
ฝีปากตนเองเพื่อไมใ่ห้หวัเราะ หรือปิดตาเพ่ือไม่ให้เห็นบางสิง่ท่ีไม่ต้องการเห็น 

2. เปลี่ยนเง่ือนไขสิ่งเร้า หรือสญัญาณ เพื่อควบคมุพฤติกรรมท่ีจะต้องหลีก
หนีจากสภาพการณ์ท่ีไม่พงึพอใจ และจะช่วยให้คนเราแสดงพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ได้มากขึน้ เช่น 
การจดรายการส าคัญลงในปฏิทิน จะท าให้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในเวลาต่อมา เป็นผลให้
สามารถหลีกหนีจากการลืมได้ เป็นต้น 

3. ยตุิการกระท าบางอย่าง เช่น การงดรับประทานอาหารกลางวนั เพื่อจะได้
รับประทานอาหารเย็นท่ีอร่อยได้มากขึน้ หรือการงดอาหารก่อนการแขง่ขนักีฬา เป็นต้น 

4. เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์ บางครัง้การแสดงพฤติกรรมทาง
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้อาจน าไปสู่ผลกรรมท่ีไม่พึงพอใจ จึงต้องเปลี่ยนการตอบสนองทางอารมณ์ใหม่
เพื่อให้ได้การแสดงพฤตกิรรมท่ีขดักบัพฤตกิรรมท่ีเคยแสดงออกมา เช่น การเห็นเพื่อนลื่นตกพืน้ ท า
ให้รู้สกึตลก แต่หากแสดงอาการขบขนัออกมาอาจจะดไูม่ดี จึงต้องเปลี่ยนการตอบสนองใหม่ด้วย
การเอามือปิดปากไว้ เป็นต้น 

5. ใช้เหตุการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตน เช่น การตัง้
นาฬิกาปลกุ โดยเสียงนาฬิกาปลกุเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมพ่งึพอใจ จงึท าให้สามารถไปท างานตรงเวลา 

6. ใช้ยา แอลกอฮอล์ หรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เพื่อควบคมุพฤติกรรมของตนเอง 
เช่น การดื่มสรุาเพื่อท่ีจะให้ลืมความทกุข์ หรือดื่มกาแฟเพื่อท่ีจะไม่ให้ง่วงนอนในขณะท่ีขบัรถ เป็น
ต้น 

7. การให้การเสริมแรง หรือการลงโทษตวัเอง เช่น อาจจะท าการสญัญากับ
ตนเองวา่ถ้าอ่านหนงัสือจบแล้วจะไปดหูนงั เป็นต้น 
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8. ท าสิ่งอ่ืนแทนสิ่งท่ีก าลงัท าอยู่โดยเปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมอ่ืนแทนท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมท่ีจะน าตนเองไปสู่ผลกรรมท่ีไม่พึงพอใจ เช่น การเปลี่ยนเร่ืองคุยเพื่อเลี่ยงการ
โต้เถียงกนัในกลุม่ 

จากวิธีการดังกล่าวท่ีบุคคลทั่วไปกระท าเพื่อควบคุมตนเองนัน้  พบว่า มี
องค์ประกอบของการตอบสนองอยู่ 2 ประเภท คือ การตอบสนองท่ีท าการควบคุม และการ
ตอบสนองท่ีถกูควบคมุ 

เร็คเลสซ์ (Reckless, 1976) เช่ือว่าบุคคลมีแรงผลกัดนัมาจากพลงัภายในท าให้
มีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ความยากจน การเข้ากันไม่ได้ 
การถกูควบคมุ การถกูกีดกนัจากโอกาสจากท่ีตนต้องมี เป็นต้น 

จากการควบคุมตนเองจากภายนอก เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการควบคุมตนเอง
จากภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมท่ีควบคุมบุคคลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความยึดมั่นในจารีต
ประเพณี ความคาดหวงัในสงัคม ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โอกาสท่ีจะได้รับ
ความยอมรับและความส านกึเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ท่ีตนสงักดัอยู่ 

การควบคุมตนเองตามทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์ กล่าวว่า 
พฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยแรงขบัท่ีเร่ิมจากความต้องการของร่างกาย บุคคลจะท าตาม
ความต้องการของร่างกาย และฟรอยด์เช่ือว่าสงัคมจะอยู่ไม่ได้ถ้าปล่อยให้บุคคลระบายแรงขบั
ออกมาตามใจชอบ คือ ปล่อยให้คนท่ีแข็งแรงกว่าเอาเปรียบคนท่ีอ่อนแอกว่า ดังนัน้แม้บุคคล
ต้องการระบายความก้าวร้าว สงัคมจะไมย่อมรับวา่เป็นสิง่ท่ีถกูต้องและมีการก าหนดกฎเกณฑ์ตา่ง 
ๆ ด้วยการลงโทษอยา่งรุนแรง และในท่ีสดุคนจะยอมรับหลกัการของสงัคมและหาทางออกโดยการ
สนองความต้องการด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความเป็นจริง โดยมีพฤติกรรมสอดคล้องกบัท่ีสงัคม
ต้องการ ซึง่โครงสร้างของบคุลิกภาพแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ อิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้ ซึง่พลงัจิต
ทัง้สามเกิดจากความต้องการทางสญัชาตญาณของบคุคล (ต้องรัก จิตรบรรเทา, 2560) 

อิด (Id) ฟรอยด์เช่ือว่า อิดเป็นระบบจิตดัง้เดิมและจิตท่ีไร้ส านึกซึ่งคือความ
ก้าวร้าว ซึ่งสัญชาตญาณเหล่านีจ้ะประสานงานกันเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ และจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล โดยแรงกระตุ้นเหล่านีจ้ะพยายามแสดงออกในโลกความเป็นจริงและไม่
สนใจสิง่ท่ีละเอียดอ่อนหรือประเพณีสงัคม มกัจะท าตามตนเองเพื่อแสวงหาความสขุ 

อีโก้ (Ego) การควบคมุเกิดขึน้เม่ือ อีโก้ แยกตวัออกจากอิด ในแง่นีอี้โก้เป็น
ส่วนท่ีพัฒนาแล้วของอิด เกิดขึน้เพื่อจัดระเบียบพฤติกรรมของมนุษย์ให้ปรับตามสิ่งแวดล้อม 



  33 

เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจท่ีแท้จริง ดงันัน้ อีโก้ท าตามค าสัง่ของอิด ในขณะเดียวกันมันเป็นตวั
ควบคมุแรงขบัให้อยูใ่นขอบเขตจนกวา่จะหาสิง่ท่ีตอบสนองตามความต้องการ 

ซูเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นระบบท่ีฟรอยด์ใช้ในการอธิบายการซึมซับ
ค่านิยมทางสังคม ซึ่งบิดามารดาจะเป็นผู้ สอนว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งหน้าท่ีส าคัญของ ซู เปอร์อีโก้ คือ ขัดขวางอิด และชักจูงให้ อีโก้ใช้หลัก
ศีลธรรมแทนหลกัความเป็นจริง 

2.2.4 แบบวัดการควบคุมตนเอง 
โรเซนบมั (Rosenbaum, 1980) ได้พฒันาแบบวดัการควบคมุตนเอง เพื่อใช้กบัวยัรุ่น

และผู้ ใหญ่ เป็นแบบรายงานด้วยตนเอง จ านวน 36 ข้อ เร่ืองว่า The Self Control Schedule 
(SCS) มีลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 6 ระดบั มี 4 ด้านคือ ด้านการ
ใช้ความคิดและการเตือนตนเอง ด้านการประยุกต์กลวิธีการแก้ปัญหา ด้านความยบัยัง้ชัง่ใจ ด้าน
การรับรู้ความสามารถของตน ประกอบด้วยข้อความเชิงบวก 25 ข้อ และข้อความเชิงลบ 11 ข้อ 
น าเคร่ืองมือไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป อายปุระมาณ 15 ปี ถึง 
62 ปี จ านวน 600 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 7 กลุ่ม โดยในแต่ละช่วงอายุมีทัง้เพศชาย 
และเพศหญิง เม่ือตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือแล้ว มีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .86 นอกจากนีโ้ร
เซนบมัยงัหาความสมัพนัธ์กบัแบบวดัคา่ความเช่ืออ านาจภายในตนและภายนอกตนของ รอตเตอร์ 
(Rotter’ s I-E Scale) พบวา่มีคา่สหสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนนความเช่ืออ านาจภายในตน และคา่
สหสมัพนัธ์ทางลบกบัคะแนนความเช่ืออ านาจภายนอกตน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่เม่ือ
บคุคลมีการควบคมุตนเองมาก เขาก็จะเช่ือในอิทธิพลของผู้ อ่ืนหรือโชคลางน้อยลง  

2.3 ความคับข้องใจ 
2.3.1 ความหมายของความคับข้องใจ 
กนัยา สวุรรณแสง (2535) กลา่ววา่ ความคบัข้องใจ เป็นลกัษณะอาการทางจิตใจ ซึง่

เป็นผลมาจากท่ีบคุคลได้ในสิ่งท่ีตนเองไม่อยากจะได้ และไม่เป็นไปตามท่ีตนเองคาดหวงั ก็จะท า
ให้เกิดความคบัข้องใจเป็นเร่ืองของความประสงค์ของตน (Wishes) กับอ านาจ (Authority) หรือ
ความจริง (Reality) ท่ีไม่ตรงกนั บางครัง้ความประสงค์อยา่งหนึง่ ความจริงหรืออ านาจเป็นอีกแบบ
หนึ่ง บางอย่างอาจจะมาก บางอย่างอาจน้อย สลบัสบัเปลี่ยนกนัท าให้เกิดความขดัแย้ง ถ้าทัง้สอง
อย่างมีพร้อม ๆ กนั ความคบัข้องใจจะไม่เกิด อีกอย่างหนึ่งความคบัข้องใจก็คือสภาวะท่ีเจ็บปวด
หรือไม่เป็นสขุของจิตส านึก (Consciousness) ซึง่เป็นผลมาจากความกระทบหรือการต่อสู้ โต้แย้ง
ของจดุมุ่งหมาย หรือความปรารถนา หรือแรงขบั ถ้าไม่ลงรอยกนัในทางสงัคม ความคบัข้องใจจึง
แสดงถึงการต่อสู้ของคนท่ีมีจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค์เดียวกัน แต่ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้
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ตามวตัถุประสงค์ซึ่งหมายถึงมีอปุสรรคมาขดัขวาง และผลของความคบัข้องใจท่ีเกิดขึน้สามารถ
สะท้อนให้เห็นได้ทนัทีโดยแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวและโกรธเคือง เป็นพฤติกรรม
แรก ๆ ของความคบัข้องใจ ในการแสดงความก้าวร้าวนัน้ เป้าหมายท่ีต้องการยงัคงอยู่  บุคคลจะ
พยายามขจัดหรือผ่านอุปสรรคนัน้ ๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายโดยใช้พลังงานเพิ่มขึน้ ซึ่งบางครัง้
ก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย เช่น อาจเป็นอมัพาต หรือเกิดความสบัสน และจิตใจยุ่งเหยิง 
คนท่ีชอบใช้ความก้าวร้าวเพื่อเอาชนะอปุสรรคมกัน าตนไปผกูติดกบัแนวปฏิบตัิเชิงก้าวร้าวต่อไป 
และในสังคมนีค้นมักปรับตัวเม่ือเกิดความคับข้องใจโดยการก้าวร้าวมากท่ีสุด โดยปกติแล้ว
กล้ามเนือ้จะมีความเคลื่อนไหว เม่ือมีความตึงเครียด ความตึงเครียดท่ีถูกกระตุ้ นให้เกิดขึน้
ขณะหนึ่ง ๆ นัน้ จะถกูน าไปสู่การตอบสนองเฉพาะอย่างหนึ่งตามท่ีได้ก าหนดไว้จากการเรียนรู้ท่ี
ผ่านมาอนัเป็นการตอบสนองภายใน ในสถานการณ์ท่ีมีความเหมือนหรือคล้ายกนักบัสถานการณ์
ท่ีก่อให้เกิดความคบัข้องใจในปัจจุบนั และแบบหนึ่งในจ านวนนีเ้ป็นการเลิกพยายามท่ีจะบรรลุ
เปา้หมาย 

เติมศกัดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวว่า ความคบัข้องใจ หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ี
รู้สึกอึดอดั ไม่สบายใจ กลดักลุ้มใจ และหงุดหงิด เน่ืองจากมีอุปสรรคขดัขวางไม่ให้บุคคลบรรลุ
เปา้หมายได้อยา่งสะดวกและสมความตัง้ใจ 

รุ่งระวี อคัรวรรณ (2547) กล่าวว่า กล่าวว่า ความคบัข้องใจ เป็นความรู้สึกเกิดขึน้
เน่ืองมาจากไม่สามารถสนองความต้องการอนัเน่ืองมาจากอปุสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เป็นอปุสรรค
ภายในตนเอง หรือสภาพร่างกาย รวมไปถึงอปุสรรคจากภายนอก หรือสิ่งแวดล้อมรอบตวั ท าให้
ความต้องการของตนเองถกูขดัขวาง และเกิดความรู้สกึกระวนกระวายใจ กลดักลุ้ม ไมมี่ความสขุ 

วิไลวรรณ ศรีสงครามและคณะ (2549) กล่าวว่า ความคับข้องใจ คือ การท่ี
จดุมุ่งหมายของบุคคลถกูขดัขวาง หรือท าให้ช้าลง หรือถกูรบกวน นกัจิตวิทยาให้ค าว่า ความคบั
ข้องใจ เพื่ออ้างถึงการเข้าแทนท่ีสถานการณ์ โดยเสมือนเป็นผลของการขดัขวางท าให้จดุมุ่งหมาย
ถกูรบกวน 

สวุธี ศวิะแพทย์ (2549) กลา่ววา่ ความคบัข้องใจ (Frustration) เป็นภาวะท่ีเกิดความ
หงดุหงิด กระวนกระวาย อนัเน่ืองมาจากความต้องการ (Need) เป็นตวักระตุ้นให้เกิดการกระท า 
(Act) ซึง่ไมอ่าจบรรลเุปา้หมายได้เพราะมีอปุสรรคมาขดัขวาง 

ภารดี จันทร์อุ่ย (2551) กล่าวว่า ความคับข้องใจ เป็นอุปสรรคภายนอก ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทางการแพทย์ สงัคม กฎหมาย รวมพฤติกรรมของผู้ อ่ืน รวมถึงอปุสรรคภายใน ซึง่
ประกอบด้วย ข้อบกพร่องภายในตัวบุคคล และประสบการณ์ท่ีขัดขวางความพอใจของบุคคล 
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สง่ผลให้บคุคลแสดงปฏิกิริยาเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สกึ ท่ีสมัพนัธ์กบัปฏิกิริยาตา่ง ๆ ได้แก่ ความ
กลวั ความโกรธ ความเครียด ความวิตกกงัวล ความเกลียดชงั ความท้อแท้ ความผิดหวงั 

จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556) กล่าวว่า ภาวะท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ
หรือไม่สบายใจ เม่ือจดุมุ่งหมายของตนถกูขดัขวางหรือถกูท าให้ช้าลง เพราะไม่สามารถท าสิ่งตา่ง 
ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการท่ีตนเองก าหนดไว้ หรืออาจบรรลเุปา้หมายเหมือนกนัแตอ่าจช้าและ
ด้วยความใจร้อนหรือความทะเยอทะยานก็อาจจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พอใจ อึดอดัใจ 
กงัวลใจ หงดุหงิดใจ 

จากความคบัข้องใจข้างต้น ผู้ วิจยัจึงสรุปได้ว่า ความคบัข้องใจเป็นลกัษณะอาการ
ทางจิตใจซึง่เป็นผลมาจากท่ีคนเราไม่ได้อย่างท่ีเราอยากจะได้ ไม่เป็นไปตามท่ีเราต้องการ ก็จะท า
ให้เกิดความคบัข้องใจซึง่เป็นเร่ืองของความประสงค์ของตน กบัอ านาจ หรือความจริงท่ีไม่ตรงกนั
ท าให้ความต้องการของตนเอง ถูกขดัขวาง และเกิดความรู้สึกกระวนกระวายใจ กลดักลุ้ม ไม่มี
ความสขุ 

2.3.2 สาเหตุที่ท าให้เกิดความคับข้องใจ 
เตมิศกัดิ ์คทวณิช (2546) ได้แบง่สาเหตตุวามคบัข้องใจไว้ 3 ประเภท ดงันี ้

1. อปุสรรคเน่ืองจากตวับุคคล เป็นอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการท่ีบุคคลนัน้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เช่น ตาเหล่ ตาเข หูหนวก ตาบอด อมัพาต แขนขา
พิการ สติปัญญาต ่า ขาดความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น ความบกพร่องเหล่านีย้่อมเป็นอุปสรรค
ขดัขวางบคุคลในการด าเนินชีวิต 

2. อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ทั่วไป เช่น ฝนตก รถติด อุบัติเหต ุ
อุบตัิภยัต่าง ๆ เช่น สมโภชน์ตดัสินใจขึน้ทางด่วน เน่ืองจากต้องการไปท างานให้ทัน แต่พบว่ามี
อบุตัิเหตบุนทางดว่น ท าให้สมโภชน์ต้องตดิอยูน่านกวา่ชัว่โมง ในช่วงเวลานัน้สมโภชน์จะเกิดความ
คบัข้องใจขึน้ 

3. อปุสรรคจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม เช่น กฎเกณฑ์และระเบียบท่ีเข้มขวด 
วฒันธรรมประเพณีท่ีเคร่งครัด รวมทัง้กฎหมายทางสงัคม เหล่านีย้่อมเป็นอปุสรรคส าหรับสมาชิก
ในสงัคมนัน้ได้ตลอดเวลา เช่น พิชยัต้องการจะแต่งงานกบับดินทรท่ีเป็นโฮโมเซ็กซ์ชวล แต่คนใน
หมูบ้่านไม่ยอมรับและรวมตวักนัตอ่ต้าน พิชยัยอ่มเกิดความคบัข้องใจขึน้ได้ 

วิไลวรรณ ศรีสงครามและคณะ (2549) ได้กลา่วถึงสาเหตท่ีุก่อให้เกิดความคบัข้องใจ
แบง่ได้ 3 ประเภท คือ 
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1. สาเหตุจากตัวบุคคล โดยมากมักเป็นความบกพร่องทางกาย จิตใจ และ
สติปัญญา เช่น ตาเหล่ หหูนวก พิการ ไม่ฉลาด ขาดความมัน่ใจในตนเอง เป็นต้น ความบกพร่อง
ดงักล่าวมกัเป็นอปุสรรคในการขดัขวางบคุคลเพื่อกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลเุปา้หมายได้ยาก
กว่าบุคคลปกติโดยทัว่ไป เช่น การุณต้องการสมคัรเป็นพนกังานต้อนรับบนสายการบบินแต่ติดท่ี
ตวัเองไมมี่ความสามารถทางภาษาองักฤษ จงึท าให้เกิดความคบัข้องใจเกิดขึน้ เป็นต้น 

2. สาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น รถติด อุบัติเหตุ ฝนตก เป็นต้น ซึ่งอุปสรรค
เหลา่นีท้ าให้บคุคลไม่สามารถกระท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลเุปา้หมายได้ตามท่ีก าหนด หรือคาดหวงั
ไว้เช่น วารินต้องการจะไปให้ทนัการประชมุตอนเช้า แต่เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนพอดี ท าให้รถติด
นานเกิดปกติ ในช่วงเวลานัน้วารินจะเกิดความคบัข้องใจขึน้ เป็นต้น 

3. สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น กฎหรือระเบียบท่ีเข้มงวดของ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเคร่งครัด รวมไปถึงกฎหมายของสังคมนัน้ ๆด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านีก็้อาจเป็น
อปุสรรค ท าให้บคุคลเกิดความคบัข้องใจขึน้ได้ เช่น สรุางค์ต้องการแตง่งานกบัพรศกัดิ์ซึง่อายอุ่อน
กว่าตนประมาณ 10 ปี แต่บคุคลในครอบครัวของทัง้สองไม่เห็นด้วยและต่อต้าน จึงท าให้ทัง้คู่เกิด
ความคบัข้องใจขึน้มาได้ เป็นต้น 

จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556) ได้กล่าวว่า สิ่งกีดขวางส าคญั ๆ ท่ีเป็นสาเหตขุอง
การเกิดความคบัข้องใจนัน้สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

1. องค์ประกอบส่วนบุคคล ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยส าคญัปัจจัย
หนึ่งท่ีสามารถท าให้แต่ละบุคคลเกิดความคบัข้องใจได้มากน้อยแตกต่างกัน เช่น สภาพความ
แข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายท่ีเป็นต้นเหตุให้บุคคลเกิดความคับข้องใจ ความพิการหรือความ
บกพร่องต่าง ๆ โรคประจ าตวัสมรรถนะทางสมอง บุคลิกลกัษณะ ฯลฯ รวมถึงสภาพพืน้ฐานทาง
จิตใจ ได้แก่ การรับรู้ สมรรถนะในการคิด นิสัยใจคอ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความเป็นตัวของ
ตวัเอง ความมัน่คงทางอารมณ์ ความต้องการ ความปรารถนา ความสามารถในการปรับตวั  และ
ความอดทนตอ่ความตงึเครียดตา่ง ๆ  

2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม (Physical and Social Environment) 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สถานท่ีอยู่อาศยั สถานท่ีท างาน ตลอดจนสิ่งคกุคามต่าง ๆ ท่ีอยู่
รอบตวั ส่วนสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎระเบียบข้อบงัคบั บรรทัด
ฐานทางสงัคม ค่านิยม หรือการคาดหวงัต่าง ๆ ท่ีสงัคมก าหนด ทัง้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถขดัขวางบุคคลไม่ให้บรรลุในสิ่งท่ีตนปรารถนา 
และสามารถท าให้บคุคลเกิดความคบัข้องใจได้ เช่น ความคบัข้องใจเกิดขึน้เน่ืองจากอากาศท่ีร้อน
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อบอ้าวและรถติด หรือความคบัข้องใจเกิดขึน้เน่ืองจากไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ตามท่ี
บดิามารดาคาดหวงัไว้ 

2.4 สัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
2.4.1 ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงความหมายของสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน ไว้ดงันี ้

นิวคอมบ์ (Newcomb, 1962) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อนักเรียนใน
ระดบัอดุมศกึษาทัง้ทางเจตคต ิทกัษะ ความสามารถและบคุลิกภาพของนกัเรียน 

ฮวีทเลย์และเกรซ (ประสาน อุฬารธรรม. 2525; อ้างจาก Wheatley; & Grace. 
1965) กล่าวว่า นกัเรียนกบักลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได้ โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ี
นกัเรียนจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและเพื่อนใหม่ ๆ นกัเรียนจึงต้องมีการปรับตวัให้เข้ากบักลุ่ม
เพื่อนให้เป็นท่ียอมรับของกลุม่ 

ซคิเคอร์ริง (Chickering, 1969) กลา่วถึง สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลวา่ หมายถึง 
บุคคลท่ีมีความอดทนท่ีจะอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน มีการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั โดยมีความอดทนท่ีจะ
อยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้โดยสามารถยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของผู้ อ่ืนได้ โดยมีการไว้วางใจกนั 
การให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุกนั ทัง้การให้และการรับ 

ธนัญญา คนอยู่  (2547) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  หมายถึง 
ความสมัพนัธ์หรือความเก่ียวข้องกันของบุคคล เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนด้วยความรักใคร่ ความสนิทกลมเกลียว ความเข้าใจอนัดีต่อกนั และคอย
ให้ความช่วยเหลือ 

จากความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สามารถสรุปได้ว่า
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน เป็นการแสดงพฤติกรรมระหวา่งบคุคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 
มีการเข้าใจและยอมรับกนั ตลอดจนมีน า้ใจช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

2.4.2 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของซัลลิแวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความเห็นว่า พฤติกรรมและบุคลิกภาพของ

มนุษย์เป็นผลมาจากสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล บุคคลไม่สามารถแยกความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนได้
เลยนบัตัง้แตเ่กิด มนษุย์นัน้เป็นผลผลิตของการมีความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระวิทยาจงึเป็นเคร่ืองบง่ชีค้วามต้องการของบคุคล และบอกทิศทางของการเจริญเติบโต แนวคิด
ของทฤษฎีสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลของซลัลิแวน มีดงันี ้(ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ 2530 อ้างจาก 
Hall; &Lindzey. 1963) 
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1. ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความเช่ือว่ามนุษย์มีความต้องการ
พืน้ฐาน 2 ประการ ดงันี ้(ธิดารัตน์ แย้มนิ่ม. 2558 อ้างจาก ทศันา บญุทอง. 2528) 

1.1 ความต้องการความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความต้องการทาง
ร่างกาย 

1.2 ความต้องการความมัน่คง (Security) เป็นความต้องการทางจิตสงัคม ท่ี
มีความสขุกายสบายใจ มีความคิดและค่านิยมท่ีเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
โดยบุคคลมีความอบอุ่นใจเม่ือมีเพื่อนท่ีสนิทสนมพอท่ีจะยอมรับทุกข์ร้อนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัย
เดียวกนัหรือไม่ก็ตาม 

2. โครงสร้างบุคลิกภาพ ซึ่งซัลลิแวนได้อธิบายว่า โครงสร้างของบุคลิกภาพมี
ความหลากหลาย เป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ดงันี ้(ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2549) 

2.1 กระบวนการปรับเปลี่ยนพลังงาน (Dynamism) คือ พฤติกรรมท่ีเป็น
ความเคยชินในด้านความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน เช่น ชอบรับใช้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ชอบเอาเปรียบ แบ่งปัน
เพื่อให้ใคร ๆ เห็นอกเห็นใจ เป็นต้น ศนูย์กลางกระบวนการปรับเปลี่ยนพลังงานคือ ระบบตวัตน 
(Self-System) เป็นกระบวนการท่ีพัฒนามาจากวิธีการป้องการตนเอง เพื่อให้ความสมัพันธ์กับ
ผู้ อ่ืนเป็นไปได้อยา่งราบร่ืน 

2.2 กระบวนการสร้างภาพบุคคล (Personification) คือ มโนภาพท่ีบุคคล
วาดเป็นภาพตวัเอง เป็นภาพคนอ่ืนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัตน โดยจะมีความเก่ียวข้องกนัอย่างลกึซึง้
กบัความรู้สึก เจตคติ และความคิดท่ีบุคคลมีขึน้ เน่ืองจากได้รับประสบการณ์ด้านความพึงพอใจ
และความวิตกกังวล และจะมีความเช่ือมโยงกับประสบการณ์ของบุคคลท่ีเคยได้รับจากบุคคล
อ้างอิง และสร้างภาพบุคคลตามประสบการณ์ท่ีได้มา ซึ่งจะท าให้บุคคลมองเห็นความสมัพันธ์
ระหวา่งตนเองและบคุคลอ่ืน นัน้ก็คือ บคุคลท่ีสามารถจะประเมินตนเองได้และภาพนัน้ก็จะเกิดขึน้ 

2.3 กระบวนการคิด (Cognitive Process) ซลัลิแวนเช่ือว่า กระบวนการคิด
เป็นสว่นหนึง่ของบคุลิกภาพ ซึง่มี 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ  

2.3.1 ประสบการณ์โปรโตแทคซิค (Prototaxic) เป็นประสบการณ์ท่ียัง
ไม่ได้พัฒนา เป็นเพียงความคิดระดบัทารก เก่ียวกับการรับรู้ด้านประสาทสมัผัส ความรู้สึก ซึ่ง
เกิดขึน้ทนัทีทนัใด โดยปราศจากการเช่ือมโยงจากสิง่แวดล้อม 

 2.3.2 ประสบการณ์พาราแทคซิค (Parataxic) เป็นประสบการณ์ ท่ี
ต่อเน่ืองจากประสบการณ์โปรโตแทคซิค บุคคลเร่ิมเช่ือมโยงสิ่งแวดล้อมให้มีความสมัพันธ์เป็น
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ประสบการณ์ได้ แยกได้วา่สิง่ใดคือตนเอง สิง่ใดไมใ่ช่ตนเอง ซึง่เป็นลกัษณะการเข้าใจสมัพนัธภาพ
ระหวา่งสิง่ตา่ง ๆ  

 2.3.3 ประสบการณ์ซินแทคซิค (Syntaxic) เป็นประสบการณ์ขัน้สงูสดุท่ี
เรียนรู้ติดตอ่กนัโดยใช้ภาษา ค าพดู และสญัลกัษณ์ ท าให้บคุคลสามารถสื่อสารกบัผู้ อ่ืนได้  

สรุปได้ว่า ซลัลิแวนมองพฒันาการของมนุษย์ตามหลกัจิตวิทยาทางสงัคม และ
อิทธิพลท่ีส าคญัคือ ความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล พฒันาการในแตล่ะช่วงวยัมีลกัษณะเดน่จาก
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล บุคลิกภาพของบุคคลจะพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปตามวยัและประสบการณ์ท่ีบคุคลได้สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 

2.5 สัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว 
2.5.1 ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว 
อมราวดี ณ อบุล (2544) สมัพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรม

ภายในครอบครัวท่ีประกอบด้วย พ่อ แม่ และลกู ท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเดียวกนั มีความรักความ
ห่วงใย มีการดแูลเอาใจใส่ตอ่กนั มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัของสมาชิกในครอบครัว ซึง่สามารถแบ่งออก
ได้ 2 ลกัษณะคือ ครอบครัวท่ีมีสมัพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี เด็กจะได้รับความรักความอบอุ่นจาก
พ่อแม่  หรือผู้ ปกครอง และบุคคลในครอบครัวอยู่ ด้วยกันอย่างอบอุ่น  ส่วนครอบครัวท่ีมี
สัมพันธภาพในครอบครัวท่ีไม่ดีนัน้ เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีประกอบไปด้วยพ่อและแม่ท่ีมี
ความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน ดังนัน้  ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสมาชิกในครอบครัวก็จะมี
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีตอ่กนั สง่ผลให้บคุคลในครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทขดัแย้งกนัเป็นประจ า 

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล (2552)  สถาบัน
พฒันาการสาธารณสขุอาเซียนมหาวิทยาลยัมหิดล (2552) ให้ความหมาย สมัพนัธภาพระหว่าง
ครอบครัวหมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในบ้าน เดียวกนั อาจเป็น
ญาติพี่น้องหรือบคุคลอ่ืน โดยมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัพดูคยุแสดงออกซึง่ความรัก และมีกิจกรรม
ท าร่วมกนัอาจมีทัง้สมัพนัธภาพท่ีดีและไมด่ี 

รสศคุณธ์ เจืออปุถมัย์ (2553) ให้ความหมายสมัพนัธภาพในครอบครัวไว้ว่า การรับรู้
ตอ่ความรู้สกึผกูพนัระหว่างญาติผู้ดแูล สมาชิกในครอบครัวท่ีปฏิบตัิตอ่กนัในด้าน การแสดงความ
รัก ความห่วงใย การยอมรับ และให้การช่วยเหลือ 

กุลภา วจนสาระ (2554) กล่าวว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นเร่ืองราว
ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลกู ระหว่างพี่น้อง หรือระหว่าง สมาชิกในครอบครัว รวมถึงการ
สื่อสารในครอบครัว แบบแผนความสมัพนัธ์ การก าหนดบทบาทและอ านาจในการตดัสินใจ 
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สรุปคือ ความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 
อาจเป็นญาติพ่ีน้องหรือบคุคลอ่ืน โดยมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัพดูคยุแสดงออกซึง่ความรัก และท า
กิจกรรมร่วมกนั 

2.5.2 องค์ประกอบของสัมพันธภาพในครอบครัว 
กุหลาบ รัจนสัจธรรมและคณะ (2541) ได้กล่าวว่า การสร้างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวให้มัน่คง ประกอบด้วย สมัพนัธภาพในครอบครัวจะต้องยัง่ยืนและมีขนาดใหญ่ และควร
มีความผกูพนัท่ีเก่ียวข้องกนัอยูเ่สมอระหวา่งพอ่แม่และลกู 

แครนดอล (Crandall, 1980) กล่าวว่าสมัพนัธภาพในครอบครัว เป็นความสมัพนัธ์ 
แบบปฐมภูมิ (Primary relationship) ซึ่งเป็นปัจจัยภายในครอบครัวปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญ 
และมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้คือจ านวน หรือการแสดงบทบาทของสมาชิก (Number of role) เป็น
การแสดงลกัษณะพฤติกรรมภายในครอบครัว ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัหลายบทบาท เช่น การแสดง 
บทบาทของพ่อแม่ ท่ีเป็นทัง้ผู้ สั่งสอน ผู้ ดูแล รวมทัง้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว
เพื่อให้มีการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันในหลายๆด้าน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ได้เรียนรู้ค่านิยม ความ
เช่ือถือ ตลอดจนบคุลกิท่ีแท้จริงของกนัและกนั  

1. การสื่อสารของคนในครอบครัว (Communication) ความสมัพนัธ์ในกลุม่ ปฐม
ภมูิเป็นการสื่อสารแบบเปิด ท่ีมีการพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัอยา่งอิสระและกว้างขวาง 

2. การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion) ความสัมพันธ์ในกลุ่มปฐมภูมิหรือ                 
ในครอบครัว เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึง่ก่อให้เกิด
ความผกูพนั รักใคร่ และความอบอุ่นในครอบครัว หรือการแสดงออกถึงความขดัแย้ง ความโกรธก็
ได้ 

3. การถ่ายทอดความรู้สึก (Transferability) ความสมัพนัธ์แบบปฐมภูมิท่ีก่อรูป
ขึน้เฉพาะกบับุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอ่ืนได้ง่ายๆ เป็นการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลเป็นรายๆไป ซึง่เป็นความผกูพนัเฉพาะเจาะจง ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ 

2.5.3 ลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัว 
สมิธ วฒุิสวสัดิ ์(2552) กลา่วถึงลกัษณะของสมัพนัธภาพในครอบครัวไว้ดงันี ้ 

1. การเห็นคณุค่าของคนในครอบครัว มีพึงพอใจต่อกนั รวมทัง้มีการแสดงออก
ให้คนในครอบครัวเห็นว่าการมีเวลาอยู่ร่วมกนั เพราะทกุคนจะได้ท ากิจกรรมร่วมกนัในหลายอย่าง 
และเป็นกิจกรรมท่ีทกุคนพอใจ 

2. การมีพนัธะตอ่ความสขุของคนในครอบครัว ซึง่จะท าให้สมาชิกในครอบครัวมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีคณุภาพ พนัธะดงักล่าวนีจ้ะอยู่ในระดบัสงู คือห่วงใยซึ่งกนัและกนัอย่าง
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แท้จริง การติดต่อสื่อสารระหว่างกนั เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพดูกนักบัคนในครอบครัว โดย
จะไมมี่การปกปิดเร่ืองราวกนัหรือไม่ต้องรับรู้เร่ืองราวของบคุคลในครอบครัว  

3. การมีศรัทธาต่อศาสนาท่ีครอบครัวนับถือ คือ บุคคลในครอบครัวมีการท า
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกนั 

4. การมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวได้
เป็นอยา่งดี และพร้อมร่วมกนัตอ่สู้กบัปัญหาให้ส าเร็จ  

ศิริกุล อิสรานุรักษ์ (2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยของสมัพันธภาพในครอบครัวว่าควรมี
เวลาในการสื่อสารและการท ากิจกรรมร่วมกนั มีการช่ืนชมคณุคา่ของครอบครัวท่ีชดัเจน 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวแล้ว 
จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในครอบครัวมีความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต่อการแสดงออก
ของพฤติกรรมท่ีว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมออกมา (Healy & Bronner, 1931) เช่นเดียวกบัท่ี 
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้กล่าวว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในตัวเด็กท่ีเกิดจาก
สัมพันธภาพในครอบครัวว่า ครอบครัวเป็น ปัจจัยหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความไม่ปรองดองกนัในครอบครัว คือระหว่างพ่อแม่มีการทะเลาะกนับ่อย ท า
ให้เด็กเกิดพฒันาการทางนิสยัท่ีมีความก้าวร้าวขึน้มา หรือเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตา่งๆ จาก
พอ่แม่ เช่นการพดูจาหยาบคาย หรือการมองเร่ืองการทะเลาะเป็นเร่ืองปกติ 

2. ครอบครัวท่ีพ่อแม่ มีความเจ้าระเบียบ มกัอยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดเวลาจะท าให้
เด็กเกิดความอดึอดัใจ  

3. ครอบครัวท่ีพ่อแม่ ติดการพนนั หรือยาเสพติด ไม่มีเวลาเอาใจใสเ่ด็ก จึงท าให้
เด็กมีความรู้สกึขาดความอบอุน่ รวมทัง้เป็นแบบอยา่งที่ไม่ดีตอ่เด็ก 

4. ครอบครัวแตกแยกหรือหย่าร้าง เด็กท่ีต้องเผชิญกบัปัญหานีม้กัมองว่าตนเอง
ไม่มีคณุค่า หรือไม่ได้เป็นท่ีต้องการของผู้ อ่ืน หากไม่ได้รับความรักเท่าท่ีควร เด็กจะหาทางแสดง
พฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมเพื่อชดเชยสิง่ท่ีขาดหายไป 

5. ครอบครัวท่ีพ่อแม่ถึงแก่กรรม จะท าให้เด็กรู้สกึว่าตนเองก าพร้า ต้องอาศยัอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืน หากไม่ได้รับความเอาใจใส่มากเท่าท่ีควร จะส่งผลให้เด็กมีแนวโน้มในการแสดง
พฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมสงูขึน้ 
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6. ครอบครัวท่ีเข้มงวดเกินไป เด็กจะรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถท าอะไรได้ด้วย
ตนเอง หรือถ้าท าอะไรด้วยตนเองก็กงัวลว่าจะท าไม่ส าเร็จ ซึ่งพ่อแม่มกัจะคาดหวงักบัเด็กเกินไป 
และเม่ือไม่ได้อยา่งที่คาดหวงัก็จะท าการลงโทษ ซึง่ท าให้เด็กอดึอดั และหนีออกจากบ้านได้ 

7. ครอบครัวท่ีขาดระเบียบวินัย หรือตามใจมากเกินไป ครอบครัวประเภทนีจ้ะ
สง่เสริมให้เด็กมีพฤตกิรรมท่ีเกเรออกไปจากสงัคม เช่น ขาดการควบคมุตนเอง เป็นต้น 

8. ครอบครัวท่ีมีลูกมากเกินไป หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ียากจน ไม่สามารถ
ดแูลครอบครัวได้อยา่งทัว่ถึง ท าให้เด็กขาดคนคอยชีแ้นะสิง่ท่ีถกู และจะต้องคอยช่วยเหลือตนเอง 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า สมัพนัธภาพในครอบครัว มีความจ าอย่างมาก โดยเฉพาะพ่อแม่
และคนในครอบครัวท่ีจะต้องให้ความส าคญั ซึง่จากการพิจารณาเอกสารสารข้างต้นท าให้เห็นได้
วา่ พฤติกรรมและวิธีในการอบรมเลีย้งด ูสง่ผลตอ่พฤติกรรมตา่ง ๆ ของนกัเรียนเช่นเดียวกนั ดงันัน้ 
ครอบครัวจึงถือเป็นสว่นส าคญัในการลดและปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนกัเรียนได้อย่างดี
ท่ีสดุ (วนญัญา แก้วแก้วปาน, 2560) ซึง่สอดคล้องกบัเกษตรชยั และหีมและอทุิศ สงัขรัตน์ (2556) 
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมว่า การอบรมเลีย้งดนูัน้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ทัง้ใน
ด้านดีและไมด่ี ขึน้อยู่กบัวา่นกัเรียนนัน้ได้รับวิธีการอบรมเลีย้งดจูากพอ่แมม่าอยา่งไร ซึง่การอบรม
เลีย้งดสูามารถทัง้ขดัเกลาจิตใจให้รู้จกัถกูผิดได้ ควบคมุตนเองได้ และยงัสามารถท าให้นกัเรียนอดึ
อดัใจ คบัข้องใจ หรือมีความวิตกกงัวลจนท าให้ตนเองแสดงพฤตกิรรมออกมาในทางลบได้ 

2.6 พฤตกิรรมการใช้ส่ือ 
สตีกริตซ์และแดง-ซวน (Stieglitz  & Dang-Xuan, 2013) การส่งต่อข้อมูลหรือ

ข้อความท่ีมีเนือ้หาตรง กบัความคิดเห็นของตน โดยส่วนใหญ่มกัจะเลือกข้อมลูท่ีมีการแสดงออก
ถึงอารมณ์ และความรู้สกึ 

แคชเทเลอร์ แลป Kaspersky Lab (2015) การสร้างสงัคมหรือเครือข่าย เฉพาะกลุ่ม 
ระหว่างบุคคลท่ีมีเชือ้ชาติ, อายุหรือระดับการศึกษา เดียวกัน และเป็นตัวช่วยในการกระชับ
ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบคุคลคนท่ีรู้จกักนัอยู่ก่อนแล้ว มากกวา่การท าความรู้จกักบัคนแปลกหน้า 

ยุพา สุภากุล (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้สื่อเป็นการเลือกหรือสนใจเปิดรับ
ข่าวสารตามความสนใจโดยเปิดหรือรับสื่อจากแหลง่ท่ีมีอยู ่ 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อจากประสบการณ์ท่ีใช้
บอ่ยท่ีสดุ วตัถปุระสงค์ของการเลือกใช้สื่อ คณุสมบตัิของสื่อท่ีชอบ และแหลง่ของสื่อท่ีท าให้สนใจ     

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) กล่าวว่า การแสดงออกของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการใช้สื่อ 
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กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) กลา่วว่า กิจกรรมการใช้สื่อใดก็ตามท่ีมีการตอบสนอง
โดยสามารถสงัเกตได้ เมื่อมีการพฤตกิรรมการใช้สื่อเกิดขึน้ 

วิชุดา จันทร์เวโรจน์ (2558) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้สื่อนัน้ คือการท่ีบุคคลมีการ
เปิดรับสื่อเฉพาะสื่อท่ีคิดว่ามีประโยชน์และมีความเหมาะสมต่อตนเอง เพื่อแสวงหาความรู้และท า
ความเข้าใจในเร่ืองราวและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อใช้ในการตดัสินใจหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
และสร้างความพงึพอใจในตนเอง 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้สื่อ เป็นการเลือกใช้ หรือค้นหาข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ท่ีตรง
ตามความคิด ประสบการณ์ ความชอบ ความสนใจท่ีคิดวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุ เพื่อใช้ใน
การตดัสินใจต่อความพึงพอใจของตนเอง รวมถึงการสร้างและแบ่งปันเร่ืองราวท่ีตนสนใจให้กับ
กลุม่บคุคลท่ีมีความสนใจเดียวกนั 

2.6.1 แนวคดิเก่ียวกับส่ือ 
สื่อเป็นสิ่งท่ีใช้ติดต่อเช่ือมโยงทัง้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร หรือโฆษณา ไปยังบุคคล 

โดยสื่อนัน้ได้มีการพฒันารูปแบบให้ดีขึน้ตามระบบเทคโนโลยี  นบัจากสื่อบุคคลท่ีเปลี่ยนแปลงไป
เป็นสื่อสิง่พิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยสามารถแบง่สื่อออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้(รัชนีกร ทรัพย์ช่ืนสขุ, 
2556)  

1. สื่อดัง้เดมิ (Traditional Media) หมายถึง สื่อท่ีท าหน้าท่ีสง่สารเพียงอยา่งเดียว 
และบคุคลจะเข้าถึงสื่อโดยผ่านทางโทรทศัน์ และวิทยกุระจายเสียง และรวมถึงสื่อสิง่พิมพ์ เช่นหนงั
สื่อพิมพ์ นิตยสารอีกด้วย ซึง่สื่อประเภทนีบ้คุคลไม่สามารถตดิตอ่กลบัไปยงัผู้สง่สารได้  

2. สื่อใหม ่(New Media) หมายถึง สื่อท่ีทัง้บคุคล และผู้สง่สารสามารถรับและสง่
สารได้พร้อมกัน และสื่อยังสามารถส่งสารได้หลายวิธีในเวลาเดียวกัน ทัง้ภาพท่ีอาจจะมีเสียง
ประกอบและตามด้วยข้อความก ากับ เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เกม หรือสื่อ
ออนไลน์ตา่ง ๆ  

2.6.2 ประเภทของส่ือออนไลน์ 
ระวิแก้ว สุกใส และชัยรัตน์ จุสาโล (2556) ได้แบ่งประเภทของสื่อออนไลน์ตาม

วตัถปุระสงค์ของการใช้งานไว้ 7 ประเภท ดงันี ้
1. สร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) คือ บคุคลสามารถมีพืน้ท่ีในการ

สร้างตวัตนขึน้มาบนเว็บไซต์ โดยเผยแพร่เร่ืองราวของบคุคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต มี 2 รูปแบบดงันี ้ 
1.1 บล็อก (Blog) เป็นช่ือเรียกสัน้ ๆ ของ Weblog เปรียบเสมือนบนัทึกหรือ

เนือ้หาท่ีแสดงความรู้สกึนกึคดิตา่งๆ เพื่อเลา่เร่ืองราวให้ผู้ อ่ืนรับรู้ 
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1.2 ไมโครบล็อก (Micro Blog) คือ บล็อกท่ีให้บุคคลสามารถโพสต์ข้อความ
จ านวนสัน้ ๆ ผ่านเว็บผู้ ให้บริการ และสามารถส่งข้อความนัน้ ๆ ไปยังโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้ เช่น 
Twitter Facebook เป็นต้น 

2. สร้างผลงาน (Creative Network) เป็นการท่ีบุคคลมีความต้องการน าเสนอ
ผลงานของตวัเอง ไม่วา่จะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง และเพื่อแชร์เนือ้หาระหว่างผู้ ใช้เว็บท่ีจะแบง่ปัน 
ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket, Imeem และ Slideshare เป็นต้น 

3. ความสนใจตรงกัน (Passion Network) ท าหน้าท่ีเก็บในสิ่งท่ีชอบไว้บน
เครือข่าย หรือสร้างท่ีคัน่หนงัสือออนไลน์ เพื่อให้บคุคลสามารถเก็บเพจท่ีสนใจไว้ในเคร่ือง และยงั
สามารถแบ่งปันให้กับคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกัน หรือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหา
ข้อมลูได้  

4. เวทีท างานร่วมกนั (Collaboration Network) เป็นการตอ่ยอดความคิด ความรู้
จากผู้ ใช้ท่ีมีความรู้ เพื่อให้ความรู้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และเกิดการพัฒนาความรู้ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น 

5. ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) จะมีลกัษณะเป็นเกม ซึ่งเป็นเว็บท่ี
เป็นแหล่งรวบรวมเกม และท่ีเป็นท่ีนิยมกับบุคคลส่วนมาก ซึ่งบุคคลสามารถเล่นบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยจะมีลกัษณะเป็นเกม 3 มิติ ท่ีผู้ ใช้น าเสนอตวัตนตามบทบาทในเกม รวมทัง้ผู้ เล่น
ยังสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ เล่นคน อ่ืน ๆ ท่ีชอบในแบบเดียวกันได้ เช่น Second Life, 
Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เป็นต้น 

6. เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นการเผยแพร่
ประวตัิผลงานของตนเอง และเพื่อให้บริษัทท่ีต้องการคนมาร่วมงานเข้ามาหาจากประวตัิของผู้ใช้ท่ี
อยู่ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์นีไ้ด้ ผู้ ให้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนี ้ได้แก่ Linked in 
เป็นต้น 

7. เครือข่ายท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ใช้ (Peer to Peer: P2P) เป็นการเช่ือมตอ่กนัท่ีจะ
ท าให้บุคคลเกิดการสื่อสาร หรือแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันที ซึ่งผู้ ให้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนีไ้ด้แก่ Skype และ Bit Torrent เป็นต้น  

2.6.4 ปัจจัยเลือกส่ือที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการเปิดรับสื่อท่ี

เก่ียวข้องไว้ดงันี ้
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1. การใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นการท่ีบคุคลมีความเช่ือว่า
สื่อแต่ละประเภทสามารถให้อะไรกับตนเองได้ และยงัท าการประเมินเนือ้หาของสื่อนัน้ด้วย เช่น 
บุคคลท่ีบริโภคข่าวสารจะเช่ือว่าข่าวสารให้ความรู้ จึงมีการประเมินว่าความรู้เป็นสิ่งท่ีตนเอง
ต้องการ ซึ่งบุคคลนัน้ย่อมค้นหาความพึงพอใจด้านความรู้ท่ีต้องการด้วยการรับชมข่าวสาร ใน
ขณะเดียวกันบุคคลท่ีเช่ือว่าข่าวสารไม่เป็นความจริง จะท าให้มีการประเมินว่าความรู้จากสื่อมี
เนือ้หาทางในลบ ท าและหลีกเลี่ยงการรับข้อมลูข่าวสาร โดยความเช่ือและการประเมินความเช่ือ
หรือคา่นิยมของบคุคลเกิดขึน้จากปัจจยัดงันี ้

1.1 ความเช่ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมและสถาบนัต่างๆ 
ในสงัคม การเข้าถึงสื่อตา่งๆ บคุลิกภาพการเปิดเผยตวัและการแยกตวั 

1.2 การประเมินความเช่ือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวฒันธรรมและ
สงัคม ความต้องการ ตวัแปรด้านจิตวิทยาของบคุคล 

จากการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจนัน้มีฐานมาจากสภาวะด้าน
จิตวิทยา ซึง่ท าให้บคุคลเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึน้ การใช้สื่อจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา โดย
บคุคลมีการเปิดรับสื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร เพื่อเป็นการติดตอ่กนัทางสงัคม เพื่อเรียนรู้และพฒันา
สงัคม ถ้าบคุคลท่ีเปิดรับสื่อทัว่ไปโดยไม่เลือกสื่อ สื่อนัน้ยอ่มไม่มีบทบาทเป็นเคร่ืองมือของบคุคลใน
การแก้ปัญหาตามท่ีสื่อต้องการ 

2. ลักษณะของผู้ รับสาร เป็นการท่ีบุคคลมีลักษณะเด่นชัดท่ีสุด คือ อาย ุ
ระดบัชัน้ทางสงัคม รายได้และการศกึษา ซึง่องค์ประกอบเหล่านีมี้บทบาทในการจดัสรรเวลาและ
จ านวนเงินท่ีจ าเป็นต่อการเปิดรับสื่อ โดยอายมีุอิทธิพลต่อการเลือกเนือ้หาของสื่อและการเปิดรับ
สื่อ ส่วนรายได้ก็มีบทบาทในการก าหนดรูปแบบการใช้สื่อมากเช่นกนั โดยเม่ือบุคคลมีรายได้เพิ่ม
มากขึน้ การบริโภคสื่อจะมีความหลากหลายมากขึน้ เช่น เด็กจะดโูทรทศัน์มากกว่าผู้ ใหญ่และจะ
รับชมเนือ้หาท่ีผู้ ใหญ่ในครอบครัวท่ีเลือกให้ เม่ือเติบโตขึน้ก็มีอิสระในการด าเนินชีวิตมากขึน้ 
บคุคลก็จะเลือกเปิดรับสื่อได้ตามความสนใจได้มากขึน้ เป็นต้น 

3. ปัจจยัด้านสื่อ เป็นการท่ีสื่อแต่ละประเภทมีการพฒันาผู้ชมท่ีแตกต่างกัน
ทัง้ด้านรสนิยม ความสนใจ ระดบัสติปัญญา และโอกาสในการแสวงหาสื่อท่ีขึน้อยู่กับเวลาว่าง 
ระดบัการศกึษาและรายได้ 

4. ระดบัความสามารถของผู้ รับสารในการแปลความหมาย คือข้อมลูข่าวสาร
ท่ีถูกส่งผ่านไปยงับุคคลมีการแปลความหมายท่ีแตกต่างกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจท่ีได้รับ
จากสื่อหรือความคาดหวงัท่ีมีต่อสื่อ โดยบุคคลมีการสร้างกรอบในการแปลความหมายข้อมูล
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ข่าวสารและประสบการณ์ท่ีได้รับจากสื่อท่ีเกิดจากประสบการณ์ของตนเอง โดยมีโครงสร้างท่ี
แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลง โดยเนือ้หาข่าวสารเดียวกนัอาจมีการแปลความหมายแตกต่างกนัไป
ขึน้อยู่กบับคุคลท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมแตกต่างกนั ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวคิด
เร่ืองการเลือกสรรของผู้ รับสาร (Selective Processes of Audiences) ของ โจเซฟ ทีแคลปเปอร์ (
ศรันถ์ ยี่หลัน่สุวรรณ. 2558 อ้างจาก Klapper, J.T.1960) ได้กล่าวว่าเป็นกระบวนการเลือกสรร
ของบุคคลท่ีเป็นผู้ รับสารท่ีเป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดประสิทธิผลและความล้มเหลวของการ
สื่อสาร เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนมีกระบวนการเลือกสรรข้อมลูข่าวสารและข้อมลูท่ีแตกต่างกนัไป
ตามความคดิ ความเช่ือ ประสบการณ์ คา่นิยมท่ีไม่เหมือนกนั ซึง่มีดงันี ้

 4.1 การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) เป็นการท่ีบคุคลเลือกสนใจหรือเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อมวลชนประเภทใดประเภท
หนึ่งท่ีสอดคล้องกบัทศันคติท่ีมีอยู่ และหลีกเลี่ยงการเปิดรับข้อมลูท่ีไม่สอดคล้องกบัทศันคติเดิมท่ี
มีอยู ่โดยบคุคลท่ีไม่มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแก ยอ่มมีความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโทษและผลกระทบ
ของการข่มเหงรังแก แตใ่นทางกลบักนับคุคลท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกย่อมมีการเปิดรับสื่อท่ีมี
ความรุนแรง ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงและมีการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืน
สงูขึน้ด้วย 

 4.2 การเลือกรับรู้หรือเลือกแปลความหมาย (Selective Perception or 
Selective Interpretation) เป็นการท่ีบุคคลเปิดรับทัง้ข้อมลูและข่าวสารท่ีตนเองสนใจแล้ว ข้อมลู
ข่าวสารนัน้จะผ่านการเลือกหรือแปลความหมายเพื่อให้เข้าใจเนือ้หาสาระของข้อมูลนัน้ ในการ
แปลความหมายนัน้บคุคลจะใช้ความรู้ ประสบการณ์ ทศันคติ ความเช่ือ คา่นิยม ความหวงัมาเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างความหมายของตนเอง ซึ่งเกิดจากการรับรู้หรือการแปลความหมายของ
ผู้ รับสารก็เป็นได้ และบคุคลท่ีไม่มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกยอ่มมีการรับรู้วา่การข่มเหงรังแกสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้ อ่ืน แตใ่นขณะเดียวกนับคุคลท่ีมีพฤติกรรมข่มเหงรังแกย่อมไม่เช่ือ
และไม่ยอมรับในสื่อท่ีน าเสนอ แตจ่ะยอมรับสื่อบคุคลท่ีตนเองไว้วางใจและน่าเช่ือถือเท่านัน้ 

4.3 การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มท่ีบุคคลเลือก
จดจ าข้อมลูข่าวสารในส่วนท่ีตนเองสนใจตามความต้องการ ทศันคติ ความคาดหวงั ซึ่งบคุคลจะ
เลือกจดจ าข้อมลูข่าวสารตามท่ีตนเองต้องการเท่านัน้ โดยบคุคลท่ีไม่มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ย่อมจดจ าว่าการข่มเหงรังแกสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้ อ่ืน แต่ในทางกลับกนับคุคลท่ีมี
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก ยอ่มจดจ าวา่การข่มเหงรังแกสร้างความสขุและความพงึพอใจให้ตนเอง
มีความสขุ 
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จากปัจจยัการเลือกรับสื่อท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัในการเปิดรับ
สื่อท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบด้วย การใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ ลกัษณะของผู้ รับสาร 
ปัจจยัด้านสื่อ และระดบัความสามารถของผู้ รับสารในการแปลความหมาย 

2.6.5 ปัจจัยการเปิดรับส่ือที่เกี่ยวข้อง 
เมอร์ริล  และโลเวนสไตล์ (ภาณุ วัฒ น์  เจริญสุข. 2557 อ้างจาก  Maxwell E. 

McCombs; & Lee B. Becker. 1979) ได้กลา่วว่าปัจจยัพืน้ฐานส าหรับพฤติกรรมการใช้สื่อท่ีมีผล
ทัง้ตอ่การยอมรับและปฏิเสธสื่อนัน้จะต้องมี 4 ปัจจยั ดงันี ้

1. ความเหงา การรวมกลุม่กนัของบคุคลเพื่อท าการติดตอ่สงัสรรค์กบับคุคลอ่ืนๆ 
ในสงัคม เม่ือมนุษย์ไม่มีโอกาสในการติดต่อหรือสงัสรรค์กับบุคคลอ่ืนตามท่ีต้องการ มนุษย์จึง
เลือกใช้สื่อเป็นตวัช่วยเพื่อแก้เหงา 

2. ความอยากรู้อยากเห็น เน่ืองจากสัญชาตญาณของมนุษย์คือต้องการรับรู้
ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ไม่ว่าสิ่งท่ีอยากรู้นัน้จะมีผลหรือไม่ มีผลกบัตนเอง
หรือไม่ก็ตาม นอกจากนีส้ิ่งท่ีมนุษย์ต้องการนัน้มักมีทัง้ใกล้ไปจนถึงจึงไกลตัว และสิ่งท่ีจะ
ตอบสนองความอยากรู้ของมนษุย์ได้คือ สื่อนัน่เอง 

3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยทัว่ไปมนษุย์ต้องการเป็นผู้ รับข่าวสารเพื่อเป็น 
ผลประโยชน์กับตนเอง และเพื่อสนับสนุนความคิดของตนให้บรรลุ หรือเพื่อให้ได้รับข่าว
สาระบนัเทิง รวมถึงความปลอดภยั 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง ลักษณะของสื่อแต่ละอย่างจะส่งผลให้
บคุคลได้รับผลประโยชน์แตกต่างกนัออกไป ซึ่งขึน้อยู่กบัลกัษณะใดท่ีจะสนองความต้องการและ
ท าให้บคุคลเกิดความพงึพอใจ 

นอกจากนี ้พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2540) ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลท่ีมี
ตอ่ข่าว หรือสื่อ โดยจะมีอยู ่4 อยา่ง ดงันี ้

1. ความต้องการข่าวสาร หรือสื่อท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง (Utilization) โดยท่ี
บุคคลจะเลือกเปิดข่าวสาร หรือสื่อท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างแรก เช่น ฟังข่าวท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือฟังเพลงท่ีตนชอบเพื่อความเพลดิเพลนิ 

2. ความต้องการข่าวสาร หรือสื่อท่ีสอดคล้อง (Consistency) หมายถึง บคุคลจะ
ต้องการข่าวสาร หรือสื่อท่ีสอดคล้องกบัค่านิยม ความเช่ือ หรือทศันคติของตน และหากข่าวสาร 
หรือสื่อใดท่ีไม่สอดคล้องมกัจะถกูปฏิเสธจากบคุคลนัน้ 
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3. ความต้องการข่าวสาร หรือสื่อท่ีสะดวกในการได้มา (Availability) เน่ืองจาก
บุคคลท่ีเป็นผู้ รับสารนัน้ค่อนข้างมีข้อจ ากัดในการเปิดรับข่าวสาร แม้ว่าข่าวสารหรือสื่อนัน้จะให้
ประโยชน์และสอดคล้องกับตนเองก็ตาม แต่ถ้าไม่สะดวกในการรับ บุคคลก็จะไม่เปิดรับข่าวสาร
นัน้ได้ 

4. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ของบคุคล ซึง่ความต้องการนีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้บคุคลเปิดรับข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ใหมต่ลอดเวลา 

ส่วน ณัฐพร แสนทนต์ (2561) กล่าวว่า การมีสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบนัน้จะท าให้
การเข้าถึงบคุคลเป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัความเข้าใจในการเปิดรับสื่อว่าเป็นอย่างไร โดยสามารถแบ่ง
ได้ตามลกัษณะดงันี ้

1. เลือกสื่อท่ีสามารถจัดหามาได้ (Availability) บุคคลจะเลือกสื่อท่ีไม่ต้องใช้
ความพยายามมาก เช่น ในตา่งจงัหวดั บคุคลสว่นใหญ่มกัจะเปิดวิทยกุระจายเสียง เป็นต้น 

2. เลือกสื่อท่ีสอดคล้อง (Consistency) คือ บุคคลจะเลือกสื่อท่ีสอดคล้องกับ
ความรู้ คา่นิยม ความเช่ือ และทศันคติของตนเอง  

3. เลือกท่ีสะดวก (Convenience) ในปัจจบุนัมีสื่อให้บุคคลได้เลือกมากมาย ทัง้
ทางวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อบุคคล ซึง่แต่ละบคุคลก็จะมีพฤติกรรมการเลือก
รับสื่อตามท่ีตนเองสะดวก  

4. เลือกตามความเคยชิน (Accustomedness) โดยปกติแล้วจะมีกลุ่มบุคคลใน
ทกุสงัคมท่ีไม่คอ่ยเปลี่ยนแปลง มกัเปิดรับสื่อแตท่ี่ตนเคยรับอยู ่ 

5. ลกัษณะเฉพาะของสื่อ เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกของ
บคุคล เช่น ลกัษณะเดน่ของสื่อออนไลน์ คือ มีความสะดวก สามารถใช้ได้ในทกุท่ีทกุเวลา เป็นต้น 

จากปัจจยัการเปิดรับสื่อท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อท าให้
เห็นถึงวตัถุประสงค์ในการเลือกรับข่าวสารและสื่อท่ี มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
รวมทัง้สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการเปิดรับสื่อวา่แตล่ะบคุคลมีลกัษณะการเลือกอยา่งไร 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
นกัวิชาการได้ท าการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกแบบดัง้เดิม

ไว้ดงันี ้
สลีและริกบี ้(Salee & Rigby, 1993) ได้ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ของบุคลิกภาพ

ของไอเซงค์ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ ท่ีมีพฤติกรรมรังแกเพื่อนและผู้ถูกรังแก โดยกลุ่ม
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ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชายชาวออสเตรียท่ีมีอายรุะหว่าง 7-13 ปี จ านวน 87 คน ผลการวิจยัพบว่า 
นักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพแสดงตวัและเห็นคุณค่าในตนเอง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ มีพฤติกรรมรังแก
เพื่อน สว่นนกัเรียนท่ีมีบคุลิกภาพเก็บตวัและเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า มีแนวโน้มจะเป็นผู้ถกูรังแก 

มูนและอะแลริด (Moon & Alarid, 2015) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่นประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 300 คน 
ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการข่มเหงรังแกกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทัว่ไป มีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์สงูสดุเท่ากับ 0.94 รองลงมาคือ พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางด้านร่างกาย ผู้ มีส่วน
ร่วมในการข่มเหงรังแก การควบคมุตนเองต ่า การตอบสนองของครูเชิงลบ และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนท่ีไมเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกทัว่ไป มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.91 
0.64 0.46 0.44 0.30 ตามล าดบั โดยทกุปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทัว่ไป
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โชและคณะ (Cho et al., 2019) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีสง่ผล
ต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนวยัรุ่นเมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 2,844 คน 
ผลการวิจยัพบว่า การกระท าความผิดกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สูงสุดเป็นบวกเท่ากับ 0.34 รองลงมาคือ การควบคุมตนเองต ่า เพศ และท่ีตัง้ของโรงเรียนกับ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวกเท่ากับ 0.34 0.12 และ 0.03 
ตามล าดบั ส่วนการอบรมเลีย้งดูจากครอบครัวกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแก มีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เป็นลบเท่ากบั -0.02 ตามล าดบั 

ฮาเมอร์และคณะ (Hamer et al., 2013) ได้ท าการศกึษาโมเดลเชิงสาเหตท่ีุส่งผลต่อ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 892 คน ผลการวิจยัพบว่า โมเดล
เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ของนักเรียนวยัรุ่นมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ได้รับอิทธิพลทางตรง
จากการเปิดรับส่ือ มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลสงูสดุเท่ากับ 0.24 รองลงมาคือ ความคบัข้องใจและ
การเป็นเหย่ือ มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.19 และ 0.15 ส่วนการเปิดรับสื่อได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากความคับข้องใจ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.48 ส่วนความคับข้องใจได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการเป็นเหย่ือ มีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.24 

กลัยกร คณูเจริญและประไพพรรณ ภมูิวฒุิสาร (2555) ได้ท าการศกึษาปัจจยัการท า
หน้าท่ีครอบครัว และบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนใน
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา จ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการท าหน้าท่ีครอบครัว และ
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บรรทดัฐานของกลุ่มเพื่อนสามารถอธิบายการข่มเหงรังแกได้ร้อยละ 21.00 โดยปัจจยับรรทดัฐาน
ของกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืน มีคา่น า้หนกัส าคญัมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 
0.27 รองลงมาคือ การท าหน้าท่ีครอบครัว และการร่วมรู้สึก มีค่าน า้หนกัส าคญัมาตรฐานต ่าสดุ
เท่ากบั 0.26 และ 0.18 ตามล าดบั 

เกษตรชัย และหีมและอุทิศ สังขรัตน์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัสงขลา จ านวน 
1,950 คน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัความคบัข้องใจส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกสงูสดุมีค่า
น า้หนักส าคญัเป็นบวกสงูสดุเท่ากับ1.69 ส่วนการอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนัและอิทธิพล
ความรุนแรงของเพื่อนมีคา่น า้หนกัส าคญัเป็นบวกเท่ากนัเท่ากบั 0.08 สว่นอิทธิพลของบิดามารดา
สูงสุด มีค่าน า้หนักส าคัญเป็นลบ เท่ากับ -1.16 ส่วนอิทธิพลความรุนแรงของสื่อโทรทัศน์มีค่า
น า้หนกัส าคญัเป็นลบเท่ากับ -0.10 โดยทุกปัจจยัสามารถอธิบายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนได้ร้อยละ 86.20 

ชตุินาถ ศกัรินทร์กลุและอลสิา วชัรสินธุ์ (2557) ได้ท าการศกึษาปัจจยัด้านจิตสงัคมท่ี
สง่ผลตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแก โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชาย และนกัเรียนหญิง อาย ุ12-
15 ปี จ านวน 410 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) สถานภาพการสมรสของบดิามารดาท่ีหยา่ร้างกนั จะมี
ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนมากกว่าการท่ีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน 6.46 
เท่า 2) ความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีไม่ดี ต่างคนต่างอยู่ หรือขัดแย้งกัน จะมีความเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนมากกว่านกัเรียนท่ีมีความสมัพนัธ์ในครอบครัวดี 4.47 เท่า 
3) รูปแบบการเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสม คือ เข้มงวด ควบคมุ หรือบงัคบัมากเกินไป จะมีความเสี่ยงต่อ
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเลีย้งดอูยา่งเหมาะสม 7.31 เท่า 
4) ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต จะมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกของนกัเรียนมากกวา่เดก็ท่ีไม่มีปัญหาด้านสขุภาพจิต 7.03 เท่า 

อภิญญา เยาวบตุรและคณะ (2558) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนจ านวน 137 คนผลการวิจยัพบว่า 1) อิทธิพลของกลุม่เพื่อนสง่ผลตอ่พฤติกรรมการข่มเหง
รังแกผู้ อ่ืนทางร่างกายมีคา่น า้หนกัส าคญัมาตรฐานเท่ากบั 0.43 2) อิทธิพลของกลุม่เพื่อนและการ
ใช้สื่อท่ีมีความรุนแรงส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนทางวาจามีค่าน า้หนักส าคัญ
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 และ 0.18 3) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและสิ่งแวดล้อมในบ้านส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนทางสงัคมมีคา่น า้หนกัส าคญัมาตรฐานเท่ากบั 0.38 และ 0.26 
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ทิพย์วรรณ จุลีรัชนีกรและคณะ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกของวัยรุ่นในต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 90 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เพศชายมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการข่มเหงรังแกสูงกว่าเพศหญิงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 2) การคบเพื่อน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก 
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุเท่ากบั 0.29 สว่นความสมัพนัธ์กบัครอบครัว มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการขม่เหงรังแก มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเท่ากบั 0.25 

เน รัญชรา ไชยยา บุญ เสริม  หุตะแพทย์  และสุรพร เสี ย้นสลาย (2560) ได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น จงัหวดัล าปาง จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) รูปแบบการเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ และ
รูปแบบการเลีย้งดแูบบควบคมุมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการขม่เหงรังแกทางวาจา รูปแบบการ
เลีย้งดแูบบตามใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  2) การใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว และการพูดคุย
ปรึกษาหารือและตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่าง ๆ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทาง
วาจา และพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) 
อิทธิพลของเพื่อนท่ีชอบใช้ความรุนแรง และความเป็นผู้ น าในกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกโดยรวมและทกุด้าน ประกอบด้วยพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางวาจา 
และพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกทางสงัคมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รัศมีแสง หนูแป้นน้อย ทัศนา ทวีคูณ  และพัชรินทร์ นินทจันทร์ (2561) ได้
ท าการศึกษาการเห็นคณุค่าในตนเอง การสนบัสนุนทางสงัคม และพฤติกรรมการข่มเหงรังแกใน
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเอง และการสนบัสนนุทาง
สงัคมระหว่างผู้ถกูรังแก กลุ่มผู้ รังแกผู้ อ่ืน กลุ่มท่ีเป็นทัง้ผู้ รังแกผู้ อ่ืนและผู้ถกูรังแก และกลุ่มท่ีไม่ได้
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมรังแกกนัในนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ผลการวิจยัพบว่า 1) การเห็น
คณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
2) นกัเรียนกลุม่ท่ีเป็นทัง้ผู้ข่มเหงรังแกกบัผู้ถกูข่มเหงรังแก มีค่าเฉลี่ยการเห็นคณุค่าในตนเองน้อย
กว่ากลุ่มท่ีถูกรังแกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนกลุ่มท่ีถูกข่มเหงรังแกมี
คา่เฉลี่ยการเห็นคณุค่าในตนเองน้อยกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีไม่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 4) นักเรียนกลุ่มผู้ ข่มเหงรังแก  และกลุ่มผู้ ถูกข่มเหง
รังแกมีคา่เฉลี่ยการเห็นคณุคา่ในตนเองต ่ากว่านกัเรียนกลุ่มท่ีไม่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 351 คน 
ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรเพศ อปุกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สถานท่ีเลน่อินเทอร์เน็ต จดุประสงค์
ของการเล่นอินเทอร์เน็ต ละคร และเกมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อมรทิพย์ อมราภิบาล (2559) ได้ท าการศกึษาโมเดลเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกบนไซเบอร์ของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพา จ านวน 428 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรม
เสี่ยงทางออนไลน์ เป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบนัเทิง ด้วยการพดูคยุเปิดรับเพื่อนใหม่ การใช้
หรือให้ผู้ อ่ืนร่วมใช้รหสัความเป็นส่วนตวั  2) พฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ ประกอบด้วย 
การละเมิดความเป็นส่วนตวัของผู้ อ่ืน และคกุคามผู้ อ่ืนในลกัษณะส่อไปในทางเพศ การท าให้ผู้ อ่ืน
อบัอายและไม่เป็นตวัของตวัเอง และการปลอมตวัเป็นผู้ อ่ืนเพื่อปกปิดตนเอง และลกัขโมยข้อมลู
ของผู้ อ่ืน และ 3) โมเดลเชิงสาเหตขุองพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ของนิสติมหาวิทยาลยั
บูรพา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากพฤตกิรรมเส่ียงทางออนไลน์ มีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลเป็นบวก เท่ากบั 0.49 

ฤทยัชนนี สิทธิชยั ธนัยากร ตดุเกือ้ (2560) ได้ท าการศกึษาสาเหตกุารเกิดพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 27 คน 
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการเกิดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีดงันี ้1) ปัญหาด้านสมัพนัธภาพภายในครอบครัวท่ีเกิดจากการอบรม
เลีย้งดูแบบตามใจ การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย และการอบรมเลีย้งดูแบบเข้มงวด 
รวมถึงการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ท าให้เยาวชน
เกิดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ได้  2) เกมและภาพยนตร์ท่ีชอบ เยาวชนท่ีช่ืนชอบ
เกมและภาพยนตร์ท่ีมีความรุนแรง ย่อมมีพฤติกรรมการข่มเหงผู้ อ่ืนบนโลกไซเบอร์ เน่ืองจาก
เยาวชนมองว่าความรุนแรงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกคนสามารถกระท าได้  3) เทคโนโลยี การท่ี
เยาวชนมีโทรศพัท์มือถือเป็นของส่วนตวั จึงใช้อินเทอร์เน็ตได้ในทกุท่ีทกุเวลา  4) ความภาคภมูิใจ
ในตนเอง เกิดจากการท่ีเยาวชนมีความคิดและความรู้สึกว่าตนเองด้อยค่ากว่าผู้ อ่ืน ส่งผลให้
เยาวชนแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบ  5) ความคบัข้องใจ เป็นการท่ีเยาวชนอยู่ในช่วงวยัรุ่น 
จงึมีความแปรปรวนด้านอารมณ์และความรู้สกึได้ง่าย จงึมีการโต้ตอบออกมาด้วยการแสดงอาการ
ท่ีไม่พึงประสงค์ออกมา เพื่อระบายความรู้สึกภายในตัวตนของเยาวชน และ 6) อิทธิพลความ
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รุนแรงจากเพื่อน การท่ีเพื่อนมีการคบเพื่อนท่ีมีนิสยัท่ีใช้ความรุนแรง การคบเพื่อนท่ีอยู่ในกลุม่เสี่ยง
ในการใช้สารเสพตดิ ยอ่มมีมมุมองวา่การข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นเร่ืองธรรมดา 

ธันยากร ตุดเกือ้ และเกษตรชัย และหีม (2561) ได้ท าการศึกษาโมเดลสมการ
โครงสร้างของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของมหาวิทยาลยัชมุชนแห่งหนึ่งในภาคใต้
ของประเทศไทย จ านวน 340 คน ผลการวิจยัพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย  มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนัสงูสดุ มีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นบวก เท่ากบั 0.53 
รองลงมาคือ ความคบัข้องใจ มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเป็นบวก เท่ากับ 0.30 และอิทธิพลความ
รุนแรงต ่าสดุ มีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.09 ส่วนความคบัข้องใจได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
การเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั และอิทธิพลความรุนแรง มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเป็นบวก 
เท่ากบั 0.49 และ 0.38 ตามล าดบั 

วรพงษ์ วิไลและเสริมศิริ นิลด า (2561) ได้ท าการศึกษาความสมัพันธ์ของทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านไซเบอร์ของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ านวน 2,012 คน ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติและ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านไซเบอร์ มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่าน
ไซเบอร์ มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.66 และทศันคตติอ่การเลน่อินเทอร์เน็ตกบัพฤติกรรม
การเลน่อินเทอร์เน็ต มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.64  

ธันยากร ตดุเกือ้ เกษตรชยั และหีม และฤทยัชนนี สิทธิชยั (2562) ได้ท าการศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 12 คน ผลการวิจยัพบว่า สาเหตขุองพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซ
เบอร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1) ครอบครัว เป็น
การท่ีนกัเรียนอยู่ในครอบครัวเดี่ยว ท าให้ผู้ปกครองไม่มีการดแูลเอาใจใสน่กัเรียนอย่างใกล้ชิด ท า
ให้นักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีห่างเหินกับผู้ ปกครอง รวมถึงการท่ีผู้ ปกครองใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว ท าให้นกัเรียนเห็นและซมึซบัพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวผ่านสื่อออนไลน์ และมี
มุมมองว่าการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อออนไลน์เป็นเร่ืองปกติ  เป็นเร่ืองธรรมดา ท าให้นักเรียนมี
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์  2) กลุม่เพื่อน เป็นการท่ีนกัเรียนให้ความส าคญักบัเพื่อน 
โดยนกัเรียนท่ีคบเพื่อนท่ีนิสยัไม่ดีและใช้ความรุนแรง ยอ่มท าให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
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เพื่อน เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ด้วยการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืน  เพื่อความ
สนกุสนานและความสะใจ  3) สื่อ เป็นการท่ีนกัเรียนมีการใช้สื่อในทกุท่ีทกุเวลา และมีการใช้สื่อท่ีมี
ความรุนแรง เช่น การชอบดลูะคร หรือหนงัท่ีมีความรุนแรง เกมตอ่สู้  หรือคลิปวิดีโอแกล้งคน ย่อม
ท าให้นักเรียนเกิดการซึมซับ และการเลียนแบบพฤติกรรมมาใช้กับเพื่อนและผู้ อ่ืนเพื่อความ
สนุกสนาน โดยขาดความยัง้คิด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน  4) ความคบัข้องใจ เป็น
การท่ีนักเรียนมีความวิตกกังวล ความวุ่นวายใจ ความอับอาย ความโกรธ ความอึดอัด ความ
สบัสน และความไม่สบายใจ ท าให้นกัเรียนหาทางออกจากความรู้สกึในข้างต้นด้วยการแสดงออก
ทางพฤตกิรรมความรุนแรงขึน้ 

 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการศกึษา ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2563 ทัง้เพศหญิง และเพศชายจ านวน  35,301 คน ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 58 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2563 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 452 คน ซึ่ง
มาจากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie;& 
Morgan. 1970) ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหลายขัน้ตอน (Multi- Stages Sample) ซึ่งมี
ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ผู้วิจยัจ าแนกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
38 เขตการปกครอง ได้แก่ ห้วยขวาง ราชเทวี ดินแดง ปทุมวนั พระโขนง บางคอแหลม คลองเตย 
สวนหลวง วฒันา บางนา บางเขน ดอนเมือง จตจุกัร ลาดพร้าว บางซื่อ หลกัสี่ สายไหม บางกะปิ 
มีนบุรี ลาดกระบงั หนองจอก บึงกุ่ม ประเวศ สะพานสูง คลองสามวา คลองสาน บางกอกน้อย 
ตลิ่งชนั บางพลดั จอมทอง ทวีวฒันา ภาษีเจริญ หนองแขม บางขนุเทียน ราษฎร์บรูณะ บางแค ทุ่ง
ครุ และบางบอน 

ขัน้ ท่ี  2 ผู้ วิจัยท าการสุ่มกลุ่มเขตการปกครองด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลากเพื่อสุม่เขต จ านวน 4 เขต ประกอบด้วย เขตราชเทวี เขต
บางบอน เขตสวนหลวง และเขตคลองสาน ดงัตาราง 
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ตาราง 1 การสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบง่ายเพื่อจบัฉลากเลือกเขต 

เขต โรงเรียน 
เขตราชเทวี  โรงเรียนก่ิงเพชร 
เขตบางบอน  โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 

 โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ 
เขตสวนหลวง โรงเรียนวดัใต้ (ราษฎรนิรมิต) 

 โรงเรียนสเุหร่าใหม่ 
 โรงเรียนวดัปากบอ่ 
 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ 

เขตคลองสาน โรงเรียนวดัเศวตฉตัร 
 โรงเรียนวดัทองเพลง 
 โรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม 

 
ขัน้ท่ี 3 ผู้ วิจัยท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย

วิธีการจบัฉลากเพื่อสุม่โรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนก่ิงเพชร โรงเรียนพระยา
มนธาตรุาชศรีพิจิตร์ โรงเรียนสเุหร่าใหม ่และโรงเรียนวดัทองเพลง ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนก่ิงเพชร 124 73 
โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ 389 233 
โรงเรียนสเุหร่าใหม่ 130 73 
โรงเรียนวดัทองเพลง 122 73 

รวม 765 452 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1. การสร้างแบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

1.1 ผู้วิจยัท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบวดัการเห็นคณุคา่
ในตนเองท่ีใช้ในงานวิจยั 

1.2 ผู้วิจยัท าการสร้างแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองท่ีใช้ในงานวิจยัให้มีความ
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มีจ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก น้อย 
และน้อยท่ีสดุ 

1.3 ผู้ วิจัยน าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ผู้ วิจยัน าแบบวดั
การเห็นคณุคา่ในตนเองมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

1.4 ผู้วิจยัน าแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
จิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

1.5 ผู้ วิจัยน าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 57 คน จากนัน้น าแบบวดั
การเห็นคณุค่าในตนเองมาท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.26-0.58 มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.71  

1.6 ผู้วิจยัน าแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองไปท าการเก็บข้อมลูจริงกบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
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ตัวอย่างแบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. นกัเรียนคิดว่าสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ได้ดีกวา่การพึง่คนอื่น 

    

00. นกัเรียนรู้สกึวา่ตนเองเรียนไมเ่ก่ง     
 
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองคิดจากคะแนนของนกัเรียนท่ีท า
การตอบแบบวดั จากนัน้ท าการหาคา่เฉลี่ยมี 4 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2538) 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 3.28-4.00 หมายความวา่ มีการเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 2.52-3.27 หมายความวา่ มีการเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.76-2.51 หมายความวา่ มีการเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 หมายความว่า มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับน้อย
ท่ีสดุ 

2. การสร้างแบบวัดการควบคุมตนเอง 
2.1 ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบวดัการควบคุม

ตนเองท่ีใช้ในงานวิจยั 
2.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบวัดการควบคุมตนเองท่ีใช้ในงานวิจัยให้มีความ

สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มีจ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก น้อย 
และน้อยท่ีสดุ 

2.3 ผู้ วิจัยน าแบบวดัการควบคุมตนเองไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ จากนัน้ผู้ วิจัยน าแบบวัดการ
ควบคมุตนเองมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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2.4 ผู้ วิจัยน าแบบวัดการควบคุมตนเองไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
จิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
พิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวดัการควบคมุตนเองมา
ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

2.5 ผู้วิจยัน าแบบวดัการควบคมุตนเองไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 57 คน จากนัน้น าแบบวดัการควบคมุ
ตนเองมาท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.53 และมี
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.66 

2.6 ผู้ วิจัยน าแบบวดัการควบคุมตนเองไปท าการเก็บข้อมูลจริงกับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
 

ตัวอย่างแบบวัดการควบคุมตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. นกัเรียนพยายามประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบ
ของโรงเรียน 

    

00. ถ้านักเรียนเข้ากับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ นักเรียนจะ
พยายามหาข้อบกพร่องของตนเอง 

    

   
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดการควบคุมตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัการควบคมุตนเองคิดจากคะแนนของนกัเรียนท่ีท าการ
ตอบแบบวดั จากนัน้ท าการหาคา่เฉลี่ยมี 4 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2538) 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 3.28-4.00 หมายความวา่ มีการควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 2.52-3.27 หมายความวา่ มีการควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.76-2.51 หมายความวา่ มีการควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัน้อย 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.00-1.75 หมายความวา่ มีการควบคมุตนเองอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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3. การสร้างแบบวัดความคับข้องใจ 
3.1 ผู้วิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบวดัความคบัข้อง

ใจท่ีใช้ในงานวิจยั 
3.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบวัดความคับข้องใจท่ีใช้ในงานวิจัยให้มีความ

สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มีจ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก น้อย 
และน้อยท่ีสดุ 

3.3 ผู้วิจยัน าแบบวดัความคบัข้องใจไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ผู้วิจยัน าแบบวดัความคบัข้อง
ใจมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

3.4 ผู้วิจยัน าแบบวดัความคบัข้องใจไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ โดยพิจารณาค่า
ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวดัความคบัข้องใจมาท าการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

3.5 ผู้ วิจัยน าแบบวัดความคับข้องใจไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 57 คน จากนัน้น าแบบความคบัข้องใจ
มาท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.72 และมีความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 

3.6 ผู้ วิจัยน าแบบความคับข้องใจไปท าการเก็บข้อมูลจริงกับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
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ตัวอย่างแบบวัดความคับข้องใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. นักเรียนอึดอัดใจเม่ือทุกอย่างไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวงั 

    

00. เม่ื อ เพื่ อน มีความ เห็ น ไม่ ต รงกับนัก เรียน 
นกัเรียนจะแสดงอาการไม่พอใจ 

    

 
 เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดความคับข้องใจของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัความคบัข้องใจคิดจากคะแนนของนกัเรียนท่ีท าการตอบ
แบบวดั จากนัน้ท าการหาคา่เฉลี่ยมี 4 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2538) 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 3.28-4.00 หมายความวา่ มีความคบัข้องใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 2.52-3.27 หมายความวา่ มีความคบัข้องใจอยูใ่นระดบัมาก 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.76-2.51 หมายความวา่ มีความคบัข้องใจอยูใ่นระดบัน้อย 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.00-1.75 หมายความวา่ มีความคบัข้องใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

4. การสร้างแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
4.1 ผู้ วิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแบบวดัสมัพนัธภาพ

ระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนท่ีใช้ในงานวิจยั 
4.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนท่ีใช้ใน

งานวิจยัให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมี
ลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) มี จ านวน  4 ระดับ 
ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก น้อย และน้อยท่ีสดุ 

4.3 ผู้ วิจัยน าแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้
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ผู้วิจยัน าแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

4.4 ผู้ วิจัยน าแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนไปให้อาจารย์
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยาม
ศัพท์เฉพาะ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวัด
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

4.5 ผู้ วิจัยน าแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 57 คน จากนัน้
น าแบบวดัสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนมาท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ซึ่งมีค่า
อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.46-0.58 มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 

4.6 ผู้ วิจยัน าแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพื่อนไปท าการเก็บข้อมูล
จริงกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
 
ตัวอย่างแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. นกัเรียนและเพื่อนรับฟังความเห็นซึง่กนัและกนั     
00. เม่ือเพื่อนมีเร่ืองทุกข์ใจ นักเรียนจะให้ความ

ช่วยเหลือ 
    

 
เ 
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กณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อนคิดจากคะแนนของ
นกัเรียนท่ีท าการตอบแบบวดั จากนัน้ท าการหาค่าเฉลี่ยมี 4 ระดบั ดงัต่อไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 
2538) 
 คา่เฉลี่ยระหว่าง 3.28-4.00 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อนอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ยระหว่าง 2.52-3.27 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อนอยู่ใน
ระดบัมาก 
 คา่เฉลี่ยระหว่าง 1.76-2.51 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อนอยู่ใน
ระดบัน้อย 
 คา่เฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อนอยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

5. การสร้างแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว 
5.1 ผู้ วิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแบบวดัสมัพนัธภาพ

ระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัวท่ีใช้ในงานวิจยั 
5.2 ผู้ วิจยัท าการสร้างแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวท่ีใช้ใน

งานวิจยัให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมี
ลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) มี จ านวน  4 ระดับ 
ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก น้อย และน้อยท่ีสดุ 

5.3 ผู้ วิจยัน าแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครอบครัวไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้
ผู้ วิจัยน าแบบวดัสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัวมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

5.4 ผู้ วิจัยน าแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัวไปให้อาจารย์
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยาม
ศัพท์เฉพาะ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวัด
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัวมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
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5.5 ผู้วิจยัน าแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 57 คน จากนัน้
น าแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวมาท าการหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ ซึง่มีคา่
อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.44-0.86 มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 

5.6 ผู้ วิจัยน าแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัวไปท าการเก็บ
ข้อมลูจริงกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
 
ตัวอย่างแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. เม่ือครอบครัวมีเร่ืองท่ีต้องการความคิดเห็น 
นกัเรียนจะมีสว่นร่วมตดัสินใจกบัครอบครัว 

    

00. นกัเรียนช่วยผู้ปกครองท างานบ้านเป็นประจ า     
 
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัวของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวคดิจากคะแนน
ของนักเรียนท่ีท าการตอบแบบวดั จากนัน้ท าการหาค่าเฉลี่ยมี 4 ระดับ ดังต่อไปนี ้(บุญชม ศรี
สะอาด. 2538) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.28-4.00 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครอบครัว
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.52-3.27 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครอบครัว
อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.76-2.51 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครอบครัว
อยูใ่นระดบัน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 หมายความว่า มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครอบครัว
อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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6. การสร้างแบบวัดพฤตกิรรมการใช้ส่ือ 
6.1 ผู้วิจยัท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบวดัพฤติกรรมการ

ใช้สื่อท่ีใช้ในงานวิจยั 
6.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อท่ีใช้ในงานวิจัยให้มีความ

สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มีจ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก น้อย 
และน้อยท่ีสดุ 

6.3 ผู้วิจยัน าแบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ผู้วิจยัน าแบบวดัพฤติกรรม
การใช้สื่อมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

6.4 ผู้ วิจัยน าแบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
จิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
พิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวดัพฤตกิรรมการใช้สื่อมา
ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

6.5 ผู้วิจยัน าแบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 57 คน จากนัน้น าแบบวัดสัพฤติ
กรรมการใช้สื่อมาท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ซึง่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29-0.57 
มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 

6.6 ผู้วิจยัน าแบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อไปท าการเก็บข้อมลูจริงกับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
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ตัวอย่างแบบวัดพฤตกิรรมการใช้ส่ือ 
 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. นกัเรียนเลือกใช้สื่อออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาให้ความรู้
และก่อให้เกิดประโยชน์ 

    

00. นักเรียนไม่อ่านหนังสือหรือเว็บการ์ตูนท่ีมีการ
ใช้ถ้อยค าหยาบคาย 

    

   
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดพฤติกรรมการใช้ส่ือของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อคิดจากคะแนนของนกัเรียนท่ีท าการ
ตอบแบบวดั จากนัน้ท าการหาคา่เฉลี่ยมี 4 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2538) 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 3.28-4.00 หมายความวา่ มีพฤตกิรรมการใช้สื่ออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 2.52-3.27 หมายความวา่ มีพฤตกิรรมการใช้สื่ออยูใ่นระดบัมาก 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.76-2.51 หมายความวา่ มีพฤตกิรรมการใช้สื่ออยูใ่นระดบัน้อย 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.00-1.75 หมายความวา่ มีพฤตกิรรมการใช้สื่ออยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

7. การสร้างแบบวัดพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
7.1 ผู้วิจยัท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบวดัพฤติกรรมการ

ข่มเหงรังแกท่ีใช้ในงานวิจยั 
7.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกท่ีใช้ในงานวิจัย  ให้มี

ความสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ โดยมีลกัษณะเป็น
มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย จริงมาก
ท่ีสดุ จริงสว่นใหญ่ จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 

7.3 ผู้วิจยัน าแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ผู้ วิจยัน าแบบวดั
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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7.4 ผู้วิจยัน าแบบวดัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
จิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
พิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.67-1.00 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

7.5 ผู้ วิจัยน าแบบวัดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 57 คน โดยแบบวัด
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.41-0.73 

7.6 ผู้ วิจัยน าแบบวัดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกไปท าการเก็บข้อมูลจริงกับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
 
ตัวอย่างแบบวัดพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ข้อ ข้อค าถาม จริง

มาก

ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
ไม่จริง 

00. นกัเรียนแกล้งเพื่อนโดยการขว้างปาสิง่ของ     

00. นักเรียนชอบท าให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บทาง
ร่างกายโดยการผลัก การเตะ การตี การตบ 
หรือการชก ด้วยความตัง้ใจ 

    

 
 เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 การแปลความหมายของแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกคิดจากคะแนนของนกัเรียนท่ี
ท าการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ท าการหาค่าเฉลี่ยมี 4 ระดับ ดังต่อไปนี ้(บุญชม ศรีสะอาด. 
2538) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.28-4.00 หมายความว่า มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 2.52-3.27 หมายความวา่ มีพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกอยูใ่นระดบัมาก 
 คา่เฉลี่ยระหวา่ง 1.76-2.51 หมายความวา่ มีพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกอยูใ่นระดบัน้อย 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 หมายความว่า มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตอบแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง แบบ
วดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบ
วดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรม
การข่มเหงรังแก 

2. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบ
วดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน แบบวดัสมัพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครอบครัว แบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวัดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกด้วย
ตนเองตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3. ผู้วิจยัน าแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความ
คบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั
ครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกมาท าการวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการน าตวั
แปรเข้าทัง้หมด (Enter Method) 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

2 .1 ส ถิ ติ พื ้น ฐ าน  ป ระกอบ ด้ วย  ค่ าค วาม ถ่ี  (Frequency) ค่ า ร้อ ยล ะ 
(Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 



  69 

2.2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา โดยใช้สูตรการวัดดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

2.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของข้อค าถาม โดยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-Total Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตร
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Coefficient Correlation) 

2.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง 
แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบวัดสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน 
แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว แบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวัด
พฤติกรรมการข่มเหงรังแก ซึ่งหาได้จากสตูรสมัประสิทธ์ิของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient 
Cronbach‘s Alpha) 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
3.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-

Moment Correlation Coefficient) 
3.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วย

วิธีการน าตวัแปรเข้าทัง้หมด (Enter Method) 



 

บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
M  แทน คา่เฉลี่ย 
S.D. แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
b  แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดบิ 
SE  แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 

β  แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยมาตรฐานในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R  แทน  คา่สมัประสทิธ์ิสมัพนัธ์พหคุณู 

R2 แทน คา่สมัประสทิธ์ิสมัพนัธ์พหคุณูในการพยากรณ์ 

Radj
2  แทน  คา่สมัประสทิธ์ิสมัพนัธ์พหคุณูในการพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว 

df  แทน คา่องศาอิสระ  
F  แทน คา่สถิติเอฟ  
t  แทน คา่สถิติที 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอข้อมลูเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัได้ก าหนดตวัอกัษรย่อท่ีใช้แทนใน

การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

X1  แทน  การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

X2  แทน  การควบคมุตนเอง 

X3  แทน  ความคบัข้องใจ 

X4  แทน  สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน 

X5  แทน  สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว 

X6  แทน  พฤตกิรรมการใช้สื่อ 
Y  แทน พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ตอนท่ี 2 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้ วิจัยน าเสนอข้อมูลจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (n=452) 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ตอนต้น 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 172 38.10 
หญิง 280 61.90 

รวม 452 100.00 
2. ระดบัชัน้   

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 73 16.20 
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 195 43.10 
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 184 40.70 

รวม 452 100.00 
3. โรงเรียน   

โรงเรียนก่ิงเพชร 73 16.15 
โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ 233 51.55 
โรงเรียนสเุหร่าใหม่ 73 16.15 
โรงเรียนวดัทองเพลง 73 16.15 

รวม 452 100.00 
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จากตาราง 3 พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 61.90 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.10 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาคือ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 40.70 
และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 16.20 และนกัเรียนสว่นใหญ่ศกึษาอยู่ท่ี โรงเรียนพระยา
มนธาตุราชศรีพิจิตร์ คิดเป็นร้อยละ 51.55 ส่วนโรงเรียนก่ิงเพชร โรงเรียนสุเหร่าบ้านใหม่ และ
โรงเรียนวดัทองเพลง คดิเป็นร้อยละ 16.15ตามล าดบั  

ตอนที่  2 การศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2.1 ค่าสถิติพืน้ฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงัตาราง 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (n=452) 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก M S.D. ระดับ 

การเห็นคณุคา่ในตนเอง (X1) 2.50 0.35 น้อย 

การควบคมุตนเอง (X2) 2.50 0.48 น้อย 

ความคบัข้องใจ (X3) 2.21 0.48 น้อย 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (X4) 3.18 0.40 มาก 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว (X5) 2.66 0.39 มาก 

พฤตกิรรมการใช้สื่อ (X6) 2.66 0.43 มาก 
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก (Y) 1.37 0.43 น้อยที่สุด 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแก สมัพันธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัเพื่อน (X4) มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.18 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว (X5) พฤติกรรมการใช้สื่อ 
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(X6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัเท่ากบั 2.66 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39 และ 0.43 อยู่ในระดบั

มาก รองลงมาคือ การเห็นคณุค่าในตนเอง (X1) และการควบคมุตนเอง (X2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั
เท่ากับ 2.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และ 0.48 อยู่ในระดบัน้อย ความคบัข้องใจ 

(X3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับน้อย ส่วน
พฤติกรรมการข่มเหงรังแก (Y) มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.37 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 043 อยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ผู้ วิจัยท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) ดงัตาราง 4 

ตาราง 5 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียน             
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (n=452) 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
X1 1.00       

X2 0.27** 1.00      

X3 0.00 -0.33** 1.00     

X4 -0.50** 0.30** -0.17* 1.00    

X5 -0.39** 0.42** -0.18* 0.43** 1.00   

X6 -0.10* 0.32** -0.13** 0.22** 0.20** 1.00  
Y -0.01 -0.33** 0.37** -0.15** -0.17** -0.15** 1.00 

**p<.01 *p<.05 
  

จากตาราง 5 พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 1 ปัจจยั คือ ความคบัข้อง

ใจ (X3) (r=-0.33) 
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ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ การควบคุมตนเอง 

(X2) (r=-0.33) สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัว (X5) (r=-0.17) สมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัเพื่อน (X4) และพฤตกิรรมการใช้สื่อ (X6) (r=-0.15)  
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนต้นอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ มี 1 ปัจจยั คือ การเห็นคณุคา่ในตนเอง (X1) (r=-0.01) 
 
2.3 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ตอนต้น 
ผู้ วิจัยท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัมีการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การข่มเหงรังแกด้วยค่า Tolerence และ VIF การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธีการน าตวัแปรเข้าทัง้หมด (Enter Method) ดงัตาราง 6 

ตาราง 6 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (n=452) 

ตัวแปรปัจจัย Tolerance VIF 

การเห็นคณุคา่ในตนเอง (X1) 0.67 1.47 

การควบคมุตนเอง (X2) 0.69 1.43 

ความคบัข้องใจ (X3) 0.85 1.17 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (X4) 0.65 1.53 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว (X5) 0.70 1.42 

พฤตกิรรมการใช้สื่อ (X6) 0.87 1.14 

  
 จากตาราง 6 พบว่า ตวัแปรปัจจยั มีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.65-0.85 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 
3 ส่วนค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.14-1.53  ซึ่งมีค่าไม่เกิน 10 แสดงให้เห็นว่า ค่า Tolerance และ ค่า 
VIF มีความสอดคล้องกัน จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรปัจจัยไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เป็นพหุ
สมัพนัธ์ร่วม (Collinearity) ผู้วิจยัจงึได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูในขัน้ตอนตอ่ไป 
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ตาราง 7 การถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น (n=452) 

ตัวแปรปัจจัย b SE 𝛃 t p 
(Constant) 2.48 0.35 - 7.17 .00 

การเห็นคณุคา่ในตนเอง (X1) -0.20 0.06 -0.15 -3.19** .00 

การควบคมุตนเอง (X2) -0.21 0.04 -0.23 -4.76** .00 

ความคบัข้องใจ (X3) 0.28 0.04 0.31 6.90** .00 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (X4) -0.03 0.06 -0.03 -0.57 .56 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว (X5) -0.22 0.05 -0.19 -4.24** .00 

พฤตกิรรมการใช้สื่อ (X6) -0.02 0.04 -0.02 -0.45 .65 

R = 0.48 R2= 023 Radj
2 = 0.22 F= 22.92 df= 6, 445 p= .00 

**p<.01 
 

จากตาราง 6 พบว่า การถดถอยพหุคณูของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F=22.92 df=6, 445 p=.00) 

แสดงให้เห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) การควบคุมตนเอง (X2) ความคบัข้องใจ (X3) 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (X4) สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว (X5) และ

พฤติกรรมการใช้สื่อ (X6) สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายผลพฤติกรรมการข่มเหง
รังแก (Y) ได้ร้อยละ 22.00 

ส่วนค่าน า้หนักความส าคญัมาตรฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ 

ความคบัข้องใจ (X3) มีค่าน า้หนกัความส าคญัมาตรฐานเป็นบวกเท่ากบั 0.31 ส่วนการควบคมุ

ตนเอง (X2) มีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐานเป็นลบสูงสุดเท่ากับ -0.23 รองลงมาคือ 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว (X5) มีคา่น า้หนกัความส าคญัมาตรฐานเป็นลบเท่ากบั 

-0.19 ตามล าดบั ส่วนการเห็นคณุค่าในตนเอง (X1) มีค่าน า้หนกัความส าคญัมาตรฐานเป็นลบ

ต ่าสดุเท่ากบั -0.15 ปัจจยัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพื่อน (X4)  และพฤติกรรมการใช้สื่อ 

(X6) มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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ดงันัน้การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัการเห็นคณุค่าในตนเอง (X1) การควบคมุตนเอง 

(X2) ความคบัข้องใจ (X3) สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X4) สมัพันธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัครอบครัว (X5) และพฤตกิรรมการใช้สื่อ (X6) สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้
 
สมการถดถอยคะแนนดบิ  

Y= 2.48 (Constant) - 0.20 X1 - 0.21 X2 + 0.28 X3 -0.03 X4 -0. 22 X5 - 0.02 

X6 
สมการถดถอยคะแนนมาตรฐาน  

ZY= -0.15 X1 - 0.23 X2 + 0.31 X3 - 0.03 X4 - 0.19 X5 - 0.02 X6 

 



 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

สมมตฐิานของการวิจัย 
ปัจจยัการเห็นคณุค่าในตนเอง การควบคมุตนเอง ความคบัข้องใจ สมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกับสมาชิกในครอบครัว สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพื่อน และพฤติกรรมการใช้สื่อ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2563 ทัง้เพศหญิง และเพศชาย จ านวน 35,301 คน ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 58 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2563 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
โรงเรียนก่ิงเพชร โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร โรงเรียนสเุหร่าใหม่ และโรงเรียนวดัทองเพลง 
จ านวน 452 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบวดั

การควบคมุตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดั
สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว แบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวัด
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก มีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

1. ผู้ วิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแบบวดัการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั
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เพื่อน แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ 
และแบบวดัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวดั 

2. ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบวัดการควบคุมตนเอง 
แบบวัดความคับข้องใจ แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน แบบวัดสัมพันธภาพ
ระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแกท่ีใช้ในงานวิจัยให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัยและนิยามศพัท์เชิง
ปฏิบัติการ โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
จ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย จริงมากท่ีสดุ จริงสว่นใหญ่ จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 

3. ผู้วิจยัน าแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความ
คบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั
สมาชิกในครอบครัว แบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกไปให้
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์
เฉพาะ จากนัน้ผู้ วิจัยน าแบบวัดมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ 

4. ผู้วิจยัน าแบบวดัแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบ
วดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน แบบวดัสมัพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหง
รังแก ไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวทิยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
เนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ โดยพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนัน้
น าแบบวดัมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

5. ผู้วิจยัน าแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความ
คบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั
สมาชิกในครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีคุณลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 57 คน 
จากนัน้น าแบบวดัมาท าการหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อและคา่ความเช่ือมัน่ 

6. ผู้วิจยัน าแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง แบบวดัการควบคมุตนเอง แบบวดัความ
คบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั
สมาชิกในครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกไปท าการ
เก็บข้อมลูจริงกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตอ่ไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจยัน าหนงัสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างตอบแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง แบบวดั
การควบคมุตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดั
สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว แบบวัดพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวัด
พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 

2. ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบวดัทัง้ 7 ชดุ ด้วยตนเอง
ตามวนัและเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ 

3. ผู้ วิจัยน าแบบวัดทัง้ 7 ชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง คือ คัดเลือกเฉพาะแบวัดท่ี
นกัเรียนตอบครบทกุข้อมาตรวจให้คะแนนและท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติพื น้ฐาน ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ มีดงันี ้

2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้สตูรการวดัดชันีความสอดคล้อง ( Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) 

2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับภาพรวม (Item-Total Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Coefficient Correlation) 

2.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง แบบวดัการควบคมุ
ตนเอง แบบวดัความคบัข้องใจ แบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน แบบวดัสมัพนัธภาพ
ระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว แบบวดัพฤติกรรมการใช้สื่อ และแบบวดัพฤติกรรมการข่ม
เหงรังแก ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธ์ิของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Cronbach’s 
Alpha) 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้
3.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
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3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) 

3.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ
น าตวัแปรเข้าทัง้หมด (Enter Method) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนต้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01มี 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุ

ไปหาปัจจัยท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ ความคบัข้องใจ (X3) (β=0.31) การควบคุมตนเอง (X2) 

(β=-0.23) สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว (X5) (β=-0.19) และการเห็น

คณุค่าในตนเอง (X1) (β =-0.16) ส่วนสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพื่อน (X4) (β=-0.03) 

และพฤติกรรมการใช้สื่อ (X6) (β =0.02) ส่งผลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยทุกปัจจัย
สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายผลพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกได้ร้อยละ 23.00 

อภปิรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้จากการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากจะท าให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นแล้ว ผู้วิจยัยงัได้ทราบความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัทัง้ 6 ปัจจยักบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงันัน้ 
ผู้วิจยัจงึอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเห็นคณุคา่ในตนเอง การควบคมุตนเอง ความ
คับข้องใจ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกใน
ครอบครัว และพฤติกรรมการใช้สื่อกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึง่สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ความคบัข้องใจ (X3) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียน แสดงวา่นกัเรียนท่ีมีความคบัข้อใจมากมีพฤติกรรมการขม่เหงรังแกเพื่อนมาก ทัง้นีเ้พราะ  
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวัยท่ีเข้าสู่วัยรุ่น จึงมีอารมณ์หงุดหงิดและมีการ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่าย เม่ือนกัเรียนไมไ่ด้ท าในสิง่ท่ีตนเองต้องการ ไมว่่าจะเป็นความบกพร่อง
ทางร่างกาย ท าให้นกัเรียนไม่สามารถท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนได้ สภาพแวดล้อมไม่เป็นไปดัง่ใจท่ี
นกัเรียนต้องการ การถกูบงัคบัให้เรียนในรายวิชาและกิจกรรมท่ีตนเองไม่ถนดั การจดัการเรียนการ
สอนท่ีหนกัเกินไปส าหรับนกัเรียน ท าให้นกัเรียนไม่มีเวลาพกัผ่อน รวมถึงกฎระเบียบท่ีเข้มงวดของ
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โรงเรียน ย่อมท าให้นกัเรียนมีความรู้สกึอดึอดัใจและไม่พอใจ ท าให้ไม่มีความสขุในการด าเนินชีวิต 
ส่งผลให้นกัเรียนระบายความคบัข้องใจด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนทัง้ทาง
ร่างกาย วาจา และสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบัเติมศกัดิ์ คทวณิช (2546) ท่ีอธิบายว่าความคบัข้องใจ
เกิดจากสภาวะทางอารมณ์ท่ีบุคคลรู้สึกอึดอดั ไม่สบายใจ กลดักลุ้มใจ และหงุดหงิด เน่ืองจากมี
อปุสรรคขดัขวางบคุคลไม่ให้บรรลเุปา้หมายได้ และงานวิจยัของฤทยัชนนี สทิธิชยั ธนัยากร ตดุเกือ้ 
(2560) ได้ท าการศึกษาสาเหตุการเกิดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ความคับข้องใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ เน่ืองจากเยาวชน ซึ่งอยู่ในช่วงวยัรุ่นมีความแปรปรวนด้าน
อารมณ์และความรู้สึก จึงท าให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ เพื่อระบายอารมณ์
และความรู้สกึของตนเองออกมา เพื่อลดความคบัข้องใจให้น้อยลง 

การควบคุมตนเอง (X2) มีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ของนักเรียน แสดงว่า นักเรียนท่ีมีการควบคุมตนเองสูงมีพฤติกรรมการข่มรังแกเพื่อนต ่า ทัง้นี ้
เพราะ นักเรียนสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระท าของตนเองได้ เม่ือ
นักเรียนตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีกดดันหรือสถานการณ์ท่ีถูกข่มเหงรังแก นักเรียน ท่ีมีการ
ควบคมุตนเองได้ดีจะมีความอดทนอดกลัน้ นึกถึงผลกระทบท่ีตามมา จึงส่งผลให้นกัเรียนไม่ตอบ
โต้และไม่รังแกผู้ อ่ืนเพื่อระบายอารมณ์ของตนเอง ดงั ท่ีสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2562 อ้างจาก 
Walke; et al, 1981 ; Kazdin. 1989 กลา่วว่า การท่ีบคุคลมีการควบคมุตนเองสงู ย่อมมีการแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง ในทางกลบักันถ้าบุคคลมีการควบคมุตนเองต ่า ย่อมมีการ
แสดงพฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์เพิ่มมากขึน้ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) มีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการข่มเหง
รังแกของนกัเรียนแสดงว่านกัเรียนท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อน
ต ่า ทัง้นีเ้พราะ นักเรียนมีความคิดและทัศนคติเชิงบวกในการด าเนินชีวิต ท าให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ถึงแม้นักเรียนจะถูกข่มเหงรังแก นักเรียนสามารถยอมรับและปรับอารมณ์
ความรู้สึก และยังมีความเช่ือว่าตนเองมีคุณค่า ดังค ากล่าวของยังและฮอฟแมน (Young & 
Hoffmann, 2003) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลมีการเห็นคณุค่าในตนเองสงู บุคคลนัน้ย่อมมีความคิด
และเจตคติเชิงบวกในการด าเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี แตใ่นทางกลบักนัถ้าบคุคลมีการเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า ย่อมมี
ความคิดและเจตคติเชิงลบในการด าเนินชีวิต มีความวิตกกังวลและความเครียดสูง มีการ
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กล่าวโทษตนเองเม่ือเกิดปัญหา ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ สง่ผลให้บคุคลหลีกเลี่ยงและหนีปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X4) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียน แสดงว่า นกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัเพื่อนดีจะมีพฤติกรรม
การข่มเหงรังแกเพื่อนน้อย ทัง้นีเ้ป็นเพราะนกัเรียนได้รับการยอมรับและได้เป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่ม
เพื่อน ท าให้นกัเรียนมีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อน มีการชกัชวนกนัเรียนและท ากิจกรรมร่วมกนั 
ท าให้มีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกันและไม่ข่มเหงรังแกกันในกลุ่มเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกบัอทุยั หิรัญโต. 
(2522) และนิภา นิธยายน (2530) ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีเข้าสู่วยัรุ่นมีความต้องการท่ีจะได้รับการ
ยอมรับและการเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ จึงมีการยอมรับและคล้อยตามความคดิเห็นของเพื่อน มีการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบในกลุม่เพื่อน แตใ่นทางกลบักนัถ้าบคุคลไม่ท าตามกฎระเบียบในกลุม่เพื่อน 
บคุคลจะถกูต าหนิหรือถกูกีดกนัให้ออกจากกลุม่ 

สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว (X5) มีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน แสดงว่า นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัวดีจะมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อนน้อย ทัง้นีเ้ป็นเพราะนักเรียนได้รับการอบรมสัง่
สอนจากครอบครัวท าให้นกัเรียนได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างเต็มท่ี โดยนกัเรียน
มีการท ากิจกรรมในครอบครัวเป็นประจ า รวมถึงครอบครัวมีการสนบัสนนุและสง่เสริมให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจด าเนินชีวิตด้วยตนเอง รวมถึงครอบครัวของนกัเรียนมีการปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้ซมึซบัพฤติกรรมจากครอบครัว ท าให้นกัเรียนมีความ
ประพฤติท่ีเหมาะสม ไม่ข่มเหงรังแกผู้ อ่ืน ดงัค ากลา่วของมณฑิรา จารุเพ็ง (2560) ได้กลา่วว่า การ
ท่ีครอบครัวและนกัเรียนมีเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกนั ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทกุข์สขุของสมาชิกใน
ครอบครัว ท าให้นกัเรียนกับสมาชิกในครอบครัวมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน มีความสนิทสนมกนัใน
ครอบครัวมากยิ่งขึน้ ท าให้นกัเรียนได้เห็นแบบอยา่งท่ีดีของครอบครัว ท าให้นกัเรียนปฏิบตัิตนตาม
สมาชิกในครอบครัว 

พฤติกรรมการใช้สื่อ (X6) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแก
ของนกัเรียนแสดงว่า นกัเรียนท่ีพฤติกรรมการใช้สื่อท่ีดีจะมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อนน้อย 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะนักเรียนมีความรู้เท่าทันต่อการใช้สื่อ ท าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ท าให้นักเรียนไม่มีการ
เปิดรับสื่อท่ีมีความรุนแรง ท าให้นักเรียนไม่ได้ซึมซบัการข่มเหงรังแกกัน จึงท าให้นักเรียนมีการ                
ข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนลดลง สอดคล้องกับท่ีพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2540) กล่าวว่า บุคคลมีความ



  83 

ต้องการข่าวสาร ย่อมเลือกสื่อท่ีตนเองสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของตนเองให้สงูขึน้ 

2. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า มี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงล าดบัจากปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปหาปัจจัยท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
ความคบัข้องใจ การควบคมุตนเอง สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว และการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และพฤติกรรมการใช้สื่อส่งผล
อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ ซึง่สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

ความคับข้องใจ (X3) ส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นอนัดบัหนึ่ง แสดงว่านักเรียนท่ีมี
ความคับข้องใจมาก ท าให้มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อนมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะ นักเรียนท่ีมี
ความรู้สกึโกรธหรือรู้สกึร าคาญใจเม่ือมีเสียงดงัหรือถกูเพื่อนรบกวน มีความรู้สกึโมโหและโกรธมาก
ในเวลาท่ีถูกเพื่อนรังแก จะท าให้นักเรียนมีความรู้สึกรับไม่ได้และสึกอึดอัดเหมือนเก็บกด ดัง
งานวิจัยของเกษตรชัย และหีมและอุทิศ สังขรัตน์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความคบัข้องใจส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกสูงสุดมีค่าน า้หนัก
ส าคญัเป็นบวกสงูสดุเท่ากบั 1.69 

การควบคุมตนเอง (X2)ส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นอันดับสองแสดงว่านักเรียนท่ี
สามารถควบคมุตนเองได้ ท าให้มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อนน้อย ทัง้นีเ้ป็นเพราะ นกัเรียนมี
การเรียนรู้ระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ และศีลธรรมทางสงัคม ท าให้นกัเรียนรับรู้ว่าสิ่งไหนถกูและสิ่ง
ไหนผิด ส่งผลให้นักเรียนมีการก ากับตนเองไม่ให้แสดงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมออกไป ดงัท่ีเติมศกัดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีซุปเปอร์อีโก้ ย่อมมีการเรียนรู้
กฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม ท าให้บุคคลรับรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ท าให้บุคคลมีการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

การเห็นคณุค่าในตนเอง (X1) ส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นอนัดบัสามแสดงวา่ นกัเรียนท่ีมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูง ท าให้มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อนน้อย ทัง้นี เ้ป็นเพราะนักเรียนมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง มองโลกในแง่บวก ไม่หวั่นไหวต่อค าวิพากวิจารณ์หรือค าต าหนิ มีการ
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ยอมรับนบัถือตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ท าให้
นกัเรียนท่ีมีการเห็นคณุค่าในตนเองสงู ย่อมไม่สนใจต่อการถกูข่มเหงรังแกจากผู้ อ่ืน ซึง่สอดคล้อง
กบัสกล วรเจริญศรี (2558) ท่ีได้กลา่ววา่ บคุคลท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงู ย่อมมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง มองโลกในแง่บวก มีความรู้สกึพอเพียง มัน่คงกบัชีวิต ไม่หวัน่ไหวต่อค าวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้ อ่ืน มีการยอมรับนบัถือตนเอง และมีความพงึพอใจตอ่ตนเอง  

 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว (X5) ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นอนัดบั
สดุท้ายแสดงว่า นกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพทางครอบครัวดี ท าให้มีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกเพื่อน
น้อย ทัง้นีเ้ป็นเพราะ นกัเรียนได้รับการอบรมสัง่สอนจากสมาชิกภายในครอบครัว โดยสมาชิกใน
ครอบครัวมีเวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ ท าให้นกัเรียนกบัสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสนิทสนมกนั ท าให้นกัเรียนสามารถปรึกษาปัญหากบัสมาชิกในครอบครัวได้ทุก
เร่ือง มีความเอือ้อาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียนมีสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีอบอุ่นมากขึน้ ดงัท่ี สุวฒันา วิบูลย์เศรษฐ์ (2542) กล่าวว่า ครอบครัวท่ีให้ความรัก
ความเอาใจใส่บุตรอย่างเต็มท่ี มีเวลาดูแลเอาใจใส่การเรียนและการด าเนินชีวิตของบุตรอย่าง
สม ่าเสมอ มีความเอือ้อาทรและช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ย่อมท าให้สมัพนัธภาพในครอบครัวมีความ
แน่นแฟ้นกันมากขึน้ และย่อมท าให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกทาง
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบั ศิริรัตน์ แอดสกลุ (2553) ได้กลา่ววา่ สถาบนัครอบครัวเป็น
สถาบนัแรกสดุของบคุคล ถ้าบคุคลท่ีได้รับการชดัเกลาทางสงัคมอยา่งเข้มแข็งในวยัเดก็ ยอ่มท าให้
บคุคลมีบุคลิกภาพหรือคณุลกัษณะท่ีมัน่คง และสอดคล้องกบังานวิจยัของเนรัญชรา ไชยยา บุญ
เสริม หุตะแพทย์ และสุรพร เสีย้นสลาย (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จงัหวดัล าปาง ผลการวิจยัพบว่า 
การใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวและการพูดคุยปรึกษาหารือและ
ตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางวาจาและพฤติกรรม
ข่มเหงรังแกทางสงัคมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สว่นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (X4) สง่ผลตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแก
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดี กับเพื่อน ไม่ได้ท าให้
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างชดัเจน ทัง้นี ้
อาจเป็นไปได้ว่าบางครัง้นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพกับเพื่อนดีหรือไม่ดีอาจจะชวนกันกระท า

พฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนก็ได้เช่นเดียวกนั นอกจากนี ้พฤติกรรมการใช้สื่อ (X6) ก็ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการข่มเหงรังแกอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อท่ีเหมาะสมไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเพิ่มขึน้
หรือลดลง ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้ว่านกัเรียนท่ีมีการใช้สื่อท่ีเหมาะหรือไม่เหมาะสมต่างก็มีโอกาสท่ีจะมี
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้ อ่ืนได้เช่นเดียวกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเกษตรชยั และหีมและ
อทุิศ สงัขรัตน์ (2557) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า อิทธิพลความรุนแรงของสื่อ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการข่มเหงรังแกอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จากผลการวิจยัสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มี 4 ปัจจยัโดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุไปหาปัจจยัท่ี
สง่ผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ความคบัข้องใจ การควบคมุตนเอง สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัสมาชิก
ในครอบครัว และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่สามารถน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปประยกุต์ใช้ได้ดงันี ้

1.1 ครูแนะแนวหรือครูประจ าชัน้ ควรน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน เพื่อลดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นด้วยการฝึกหรือพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ให้แก่นกัเรียน ดงันี ้

1.1.1 เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เพราะนกัเรียนท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองต ่ามกัมีพฤติกรรมการข่มเหงรังแกสงู ซึง่จะสง่ผล
กระทบโดยตรงกับการเรียนรู้ของนักเรียน หากครูมีการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นกัเรียน ก็จะช่วยท าให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มองโลกในแง่บวก มีความรู้สึกพอเพียง 
มัน่คงกบัชีวิต ไม่หวัน่ไหวตอ่ค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ อ่ืน มีการยอมรับนบัถือตนเอง และมีความพงึ
พอใจตอ่ตนเอง 

1.1.2 เสริมสร้างการก ากบัตนเองเพื่อให้นกัเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง โดยการเสริมทกัษะให้นกัเรียนสามารถควบคมุตนเอง ซึง่จะท าให้นกัเรียนรับรู้วา่สิง่ไหน
ถูกและสิ่งไหนผิด และนักเรียนจะได้ไม่แสดงความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ออกไป 
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1.1.3 เสริมสร้างการเผชิญปัญหาและการแก้ไขปัญหา เพราะนกัเรียนจะต้อง
พบกับปัญหาเร่ืองการเรียน การเข้ากลุ่มเพื่อน หรือสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในแก้ปัญหา และกล้าเผชิญปัญหาโดยไม่หลีกหนี 
หรือแสดงพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกออกมาแทน  

1.2 ครูแนะแนวหรือครูประจ าชัน้ ควรน าแบบวดัจากงานวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ เพื่อคดั
กรองพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อท่ีครูจะได้จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกบัลกัษณะของนกัเรียน อนัจะช่วยลดพฤติกรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรพฒันารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อลดพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียน โดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้ และเทคนิคทางจิตวิทยาท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา การให้
ค าปรึกษากลุม่ เพื่อปอ้งกนัการข่มเหงรังแกของนกัเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 

2. ควรมีการใช้วิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อจะท าให้
เข้าใจตวัแปรท่ีศกึษาได้ลกึซึง้มากขึน้ เพราะการใช้แบบวดัอาจจะไม่ได้ข้อมลูท่ีลกึซึง้เท่าท่ีควร 

3.ในการเก็บรวบรวมข้อมลู (แบบวดั) ในการวิจยัครัง้นี ้ควรมีการปรับข้อค าถามและ
ภาษาท่ีใช้ให้นกัเรียนเข้าใจแบบวดัได้ง่ายมากกว่านี ้เพราะนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมกัมี
ความสามารถในการใช้ภาษาท่ียงัไมถ่กูต้องมากนกั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบวัด 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา 

        การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ ลงักาอาจารย์ประจ าภาควิชาการวดัผลและ 

        วิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
3. อาจารย์ ดร.ธรรมโชติ เอ่ียมทศันะ อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา 

        การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์   
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ตาราง 8 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
3 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
4 0 1 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
6 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
7 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

 

ตาราง 9 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัการควบคมุตนเอง 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
3 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
5 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัการความคบัข้องใจ 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว้ 
5 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 

ตาราง 11 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 12 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
3 1 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
4 0 1 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัพฤตกิรรมการใช้สื่อ 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
6 1 0 1 2 0.67 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 14 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า  หมายเหต ุ
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC  
1 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1 1 1 3 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 1 0 1 3 0.67 คดัเลือกไว้ 
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ภาคผนวก ข 

ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ 

ของแบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
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ตาราง 15 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง (n=57) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 นกัเรียนคิดวา่สามารถท าสิง่ตา่งๆ ด้วยตนเองได้ดีกวา่การพึง่คนอื่น 0.41 
2 นกัเรียนรู้สกึวา่ตนเองเรียนไม่เก่ง 0.40 
3 นกัเรียนเช่ือวา่เพ่ือนๆ ยอมรับในความสามารถของนกัเรียน 0.26 
4 นกัเรียนมีความสขุกบัสิ่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 0.43 
5 นกัเรียนรู้สกึด้อย เมื่ออยูก่บักลุม่เพื่อน 0.48 
6 นกัเรียนภมูิใจในความสามารถของตนเอง 0.58 
7 นกัเรียนคิดวา่ไมส่ามารถปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองให้ดีขึน้ได้ 0.48 

 
แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.71 

ตาราง 16 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัการควบคมุตนเอง (n=57) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 นกัเรียนพยายามประพฤติตนให้อยูใ่นระเบียบของโรงเรียน 0.45 
2 ก่อนนกัเรียนท าสิง่ใด นกัเรียนมกัจะนกึถึงผลท่ีจะตามมาอยูเ่สมอ 0.45 
3 เม่ือนกัเรียนถกูรังแก นกัเรียนจะอดทนและไมต่อบโต้ 0.31 
4 นกัเรียนสามารถควบคมุอารมณ์ได้ เมื่ออยูส่ถานการณ์ท่ีกดดนั 0.33 
5 แม้นกัเรียนจะถกูครูต าหนิในเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่ได้ท า นกัเรียนก็จะ

ควบคมุตนเองไมโ่ต้เถียงครู 
0.53 

 
แบบวดัการควบคมุตนเองมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.66 
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ตาราง 17 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัความคบัข้องใจ (n=57) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 นกัเรียนอดึอดัใจเม่ือทกุอยา่งไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั 0.72 
2 เม่ือเพื่อนมีความเห็นไม่ตรงกบันกัเรียน นกัเรียนจะแสดงอาการไม่พอใจ 0.51 
3 นกัเรียนจะรู้สกึหงดุหงิดเม่ือถกูพอ่แม่บงัคบัให้อา่นหนงัสือ 0.72 
4 นกัเรียนจะโมโหถ้าเพ่ือนมารบกวนสมาธิในเวลาท าการบ้านหรือท างาน 0.70 
5 นกัเรียนสามารถยอมรับ ความผิดหวงัได้ 0.21 
6 นกัเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้เสมอ 0.60 

 
แบบวดัความคบัข้องใจมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 

ตาราง 18 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน (n=57) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 นกัเรียนและเพ่ือนรับฟังความเห็นซึง่กนัและกนั 0.60 
2 เม่ือเพื่อนมีเร่ืองทกุข์ใจ นกัเรียนจะให้ความช่วยเหลือ 0.54 
3 นกัเรียนไม่คอ่ยให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ในห้อง 0.46 

4 
นักเรียนยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนแม้ว่าจะไม่ตรงกับความ
คิดเห็นของตนเองก็ตาม 

0.58 

5 นกัเรียนไม่คอ่ยใสใ่จในตวัเพ่ือนของนกัเรียน 0.51 
6 เม่ือมีปัญหากบัเพื่อน นกัเรียนจะพยายามปรับความเข้าใจให้เร็วท่ีสดุ 0.43 
7 นกัเรียนและเพ่ือนๆ มกัท ากิจกรรมหลงัเลิกเรียนด้วยกนั 0.53 

 
แบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 

ตาราง 19 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว (n=57) 
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ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 เม่ือครอบครัวมีเร่ืองท่ีต้องการความคิดเห็น นักเรียนจะมีส่วนร่วม
ตดัสินใจกบัครอบครัว 

0.44 

2 นกัเรียนช่วยผู้ปกครองท างานบ้านเป็นประจ า 0.72 
3 นกัเรียนและสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกนัเป็นประจ า 0.86 

4 
ผู้ปกครองมักปล่อยให้นักเรียนตัดสินใจเองโดยไม่ให้ค าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือ 

0.75 

5 
นกัเรียนไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวเม่ือมีปัญหา
สว่นตวั 

0.82 

 
แบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัวมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.87 
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ตาราง 20 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัพฤตกิรรมการใช้สื่อ (n=57) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 นกัเรียนเลือกใช้สื่อออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาให้ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์ 0.38 
2 นกัเรียนไม่อา่นหนงัสือหรือเว็ปการ์ตนูท่ีมีการใช้ถ้อยค าหยาบคาย 0.47 
3 นกัเรียนกดแชร์กระทู้ เก่ียวกบัเร่ืองไมด่ีของคนดงัในสงัคม 0.52 

4 
นกัเรียนอ่านข่าวสารท่ีได้จากเฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสตาแกรมเพื่อให้ทัน
ตอ่สถานการณ์ในปัจจบุนั 

0.29 

5 นกัเรียนอ่านเว็ปไซด์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ 0.57 
6 นกัเรียนพยายามหลกีเลี่ยงสือ่ท่ีมีความรุนแรง หรือสง่ผลกระทบตอ่จิตใจ 0.42 

 
แบบวดัพฤตกิรรมการใช้สื่อมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 

  



  133 

ตาราง 21 คา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแก (n=57) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าอ านาจ
จ าแนก 

1 นกัเรียนแกล้งเพ่ือนโดยการขว้างปาสิง่ของ 0.57 
2 นกัเรียนชอบท าให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายโดยการผลกั การ

เตะ การตี การตบ หรือการชก ด้วยความตัง้ใจ 
0.57 

3 นกัเรียนข่มขูใ่ห้เพื่อนท าในสิง่ท่ีเพื่อนไมอ่ยากท า 0.73 
4 นกัเรียนมกัตอ่วา่เพ่ือนด้วยถ้อยค าท่ีรุนแรง 0.49 
5 นกัเรียนพดูล้อเลียนเพ่ือนในเร่ืองผิวพรรณ หรือรูปร่างหน้าตา 0.56 
6 นกัเรียนมกัพดูถึงเพื่อนในทางท่ีไม่ดีกบัเพื่อนคนอื่น 0.55 
7 นกัเรียนโพสต์ข้อความดา่เพ่ือนทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ 0.42 
8 นกัเรียนลบเพื่อนออกจากกลุม่ไลน์ หรือเฟสบุ๊คโดยไมมี่เหตผุล 0.41 
9 นกัเรียนเคยแอบอ้างเป็นคนอ่ืนเพื่อไปให้ร้ายเพ่ือนในเฟสบุ๊คหรือทาง

อีเมล 
0.60 

 
แบบวดัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.83 
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ตาราง 22 คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั (n=57) 

แบบวัด ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน 
ปัจจัยส่วนบุคคล    
การเห็นคณุคา่ในตนเอง 0.26-0.58 0.71 
การควบคมุตนเอง 0.31-0.53 0.66 
ความคบัข้องใจ 0.21-0.72 0.80 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม   
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน 0.43-0.60 0.78 
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว 0.44-0.86 0.87 
พฤตกิรรมการใช้สื่อ 0.29-0.57 0.70 

พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 0.41-0.71 0.83 
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ภาคผนวก ค 

แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
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แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบวัดฉบับนีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 2. แบบวดันีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ซึง่แบบวดัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 แบบวัดข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยสอบถาม
ข้อมลูเก่ียวกบั เพศและอาย ุ
  ตอนท่ี 2 แบบวัดปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรั งแกของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 
 3. ข้อมลูท่ีได้จากนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่ศกึษาปัจจยั
ท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัจึงขอความกรุณา
ท่านได้ตอบแบบวดัให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริง โดยการตอบแบบวดันีจ้ะไมมี่ผลกระทบตอ่การ
เรียนและการด าเนินชีวิตแต่ประการใด จะกระท าและน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพื่อผล
ทางการวิจยัเท่านัน้ 
  
 ขอขอบคณุนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างสงูในการตอบแบบ
วดั        ในครัง้นี ้
 

                     นางสาวอสัรี อนตุธโต 
     นิสติปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
 ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุของนกัเรียน
เพียงข้อเดียว 

1. เพศ    ชาย   หญิง  
2. ระดบัชัน้   ม. 1   ม. 2   ม. 3 

ตอนที่ 2 แบบวัดแบบเลือกตอบ 
2.1 แบบวดัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการข่มเหงรังแกของนกัเรียน ประกอบด้วย การเห็น

คุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง ความคับข้องใจ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครอบครัว และพฤติกรรมการใช้สื่อ 
 ค าชีแ้จง ขอให้นกัเรียนให้ใสเ่คร่ืองหมาย ✓  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุของ
นกัเรียนเพียงข้อเดียวโดยให้คา่คะแนน ดงันี ้

จริงมากท่ีสดุ เท่ากบั 4 คะแนน 
จริงมาก  เท่ากบั 3 คะแนน 
จริงน้อย  เท่ากบั 2 คะแนน 
จริงน้อยท่ีสดุ เท่ากบั 1 คะแนน 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหง

รังแกของนักเรียน 

จริง
มาก
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ไม่จริง 

การเหน็คุณค่าในตนเอง 
1 นักเรียนคิดว่าสามารถท าสิ่งต่างๆ ด้วย

ตนเองได้ดีกวา่การพึง่คนอื่น 
    

2 นกัเรียนรู้สกึวา่ตนเองเรียนไมเ่ก่ง     

3 นั ก เ รี ย น เ ช่ื อ ว่ า เพื่ อ น ๆ  ย อ ม รับ ใน
ความสามารถของนกัเรียน 

    

4 นกัเรียนมีความสขุกบัสิ่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั     
5 นกัเรียนรู้สกึด้อย เม่ืออยูก่บักลุม่เพื่อน     

6 นกัเรียนภมูิใจในความสามารถของตนเอง     
7 นั ก เ รี ย น คิ ด ว่ า ไม่ ส า ม า รถ ป รับ ป รุ ง

ข้อบกพร่องของตนเองให้ดีขึน้ได้ 
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ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหง

รังแกของนักเรียน 

จริง
มาก
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ไม่จริง 

การควบคุมตนเอง 
1 นักเรียนพยายามประพฤติตนให้อยู่ใน

ระเบียบของโรงเรียน 
    

2 ถ้านกัเรียนเข้ากบักลุม่เพื่อนไมไ่ด้ นกัเรียน
จะพยายามหาข้อบกพร่องของตนเอง 

    

3 ก่อนนกัเรียนท าสิ่งใด นกัเรียนมกัจะนึกถึง
ผลท่ีจะตามมาอยูเ่สมอ 

    

4 เม่ือนักเรียนถูกรังแก นักเรียนจะอดทน
และไม่ตอบโต้ 

    

5 นกัเรียนสามารถควบคมุอารมณ์ได้ เม่ืออยู่
สถานการณ์ท่ีกดดนั 

    

6 แม้นัก เรียนจะถูกค รูต าหนิ ใน เร่ือง ท่ี
นักเรียนไม่ได้ท า นักเรียนก็จะควบคุม
ตนเองไมโ่ต้เถียงครู 

    

ความคับข้องใจ 
1 นักเรียนอึดอัดใจเม่ือทุกอย่างไม่เป็นไป

ตามความคาดหวงั 
    

2 เม่ือเพื่อนมีความเห็นไม่ตรงกับนักเรียน 
นกัเรียนจะแสดงอาการไม่พอใจ 

    

3 นักเรียนจะรู้สึกหงุดหงิดเม่ือถูกพ่อแม่
บงัคบัให้อา่นหนงัสือ 

    

4 นักเรียนจะโมโหถ้าเพื่อนมารบกวนสมาธิ
ในเวลาท าการบ้านหรือท างาน 

    

5 นกัเรียนสามารถยอมรับความผิดหวงัได้     
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ข้อ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหง
รังแกของนักเรียน 

จริง
มาก
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

 
ไม่จริง 
 

6 
นกัเรียนไม่กล้าขอความช่วยเหลือจาก
สมาชิกในครอบครัวเมื่อมีปัญหาสว่นตวั 

    

7 
นกัเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้
ได้ 

    

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 

1 
นักเรียนและเพื่อนรับฟังความเห็นซึ่งกัน
และกนั 

    

2 
เม่ือเพื่อนมีเร่ืองทุกข์ใจ นักเรียนจะให้
ความช่วยเหลือ 

    

3 นกัเรียนไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ 
ในห้อง 

    

4 
นกัเรียนยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
แม้ว่าจะไม่ตรงกบัความคิดเห็นของตนเอง
ก็ตาม 

    

5 
นัก เรียนไม่ค่อยใส่ ใจในตัวเพื่ อนของ
นกัเรียน 

    

6 
เม่ือมีปัญหากบัเพื่อน นกัเรียนจะพยายาม
ปรับความเข้าใจให้เร็วท่ีสดุ 

    

7 
นักเรียนและเพื่อนๆ มักท ากิจกรรมหลัง
เลกิเรียนด้วยกนั 

    

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครอบครัว 

1 
เม่ื อครอบครัวมี เร่ืองท่ี ต้องการความ
คิดเห็น นกัเรียนจะมีส่วนร่วมตดัสินใจกับ
ครอบครัว 

    

2 
นักเรียนช่วยผู้ ปกครองท างานบ้านเป็น
ประจ า 
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ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการข่มเหง

รังแกของนักเรียน 

จริง
มาก
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ไม่จริง 

3 
นกัเรียนและสมาชิกในครอบครัว
รับประทานอาหารร่วมกนัเป็นประจ า 

    

4 
ผู้ปกครองมกัปลอ่ยให้นกัเรียนตดัสินใจ
เองโดยไมใ่ห้ค าแนะน าหรือชว่ยเหลือ 

    

พฤตกิรรมการใช้ส่ือ 

1 
นักเรียนเลือกใช้สื่อออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาให้
ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์ 

    

2 
นกัเรียนไม่อา่นหนงัสือหรือเว็ปการ์ตนูท่ีมี
การใช้ถ้อยค าหยาบคาย 

    

3 
นกัเรียนกดแชร์กระทู้ เก่ียวกบัเร่ืองไมด่ีของ
คนดงัในสงัคม 

    

4 
นกัเรียนอ่านขา่วสารท่ีได้จากเฟสบุ๊ค ไลน์ 
หรืออินสตาแกรมเพื่อให้ทนัตอ่
สถานการณ์ในปัจจบุนั 

    

5 
นกัเรียนอ่านเว็ปไซด์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวท่ี
เป็นประโยชน์ 

    

6 
นกัเรียนพยายามหลกีเลี่ยงสือ่ท่ีมีความ
รุนแรง หรือสง่ผลกระทบตอ่จิตใจ 

    

 
2.2 แบบวดัพฤตกิรรมการขม่เหงรังแกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ค าชีแ้จง ขอให้นักเรียนให้ใใส่เคร่ืองหมาย ✓  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด

ของนกัเรียนเพียงข้อเดียวโดยให้คา่คะแนน ดงันี ้
จริงมากท่ีสดุ เท่ากบั 4 คะแนน 
จริงมาก  เท่ากบั 3 คะแนน 
จริงน้อย  เท่ากบั 2 คะแนน 
จริงน้อยท่ีสดุ เท่ากบั 1 คะแนน 
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ข้อ พฤตกิรรมการข่มเหงรังแก 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ไม่จริง 

1 
นักเรียนแกล้งเพื่อนโดยการขว้างปา
สิง่ของ 

    

2 
นักเรียนชอบท าให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บ
ทางร่างกายโดยการผลกั การเตะ การตี 
การตบ หรือการชก ด้วยความตัง้ใจ 

    

3 
นกัเรียนข่มขู่ให้เพื่อนท าในสิ่งท่ีเพื่อนไม่
อยากท า 

    

4 
นักเรียนมักต่อว่าเพื่อนด้วยถ้อยค าท่ี
รุนแรง 

    

5 
นัก เรียนพูด ล้อ เลี ยน เพื่ อน ใน เร่ือ ง
ผิวพรรณ หรือรูปร่างหน้าตา 

    

6 
นกัเรียนมกัพูดถึงเพื่อนในทางท่ีไม่ดีกับ
เพื่อนคนอ่ืน 

    

7 
นักเรียนโพสต์ข้อความด่าเพื่อนทาง
เฟสบุ๊คหรือไลน์ 

    

8 
นกัเรียนลบเพื่อนออกจากกลุ่มไลน์ หรือ
เฟสบุ๊คโดยไม่มีเหตผุล 

    

9 
นักเรียนเคยแอบอ้างเป็นคนอ่ืนเพื่อไป
ให้ร้ายเพื่อนในเฟสบุ๊คหรือทางอีเมล 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือจริยธรรมในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อสัรี อนตุธโต 
วัน เดอืน ปี เกิด 11 มีนาคม 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553 มธัยมศกึษาตอนปลาย จาก โรงเรียนศกึษานารี จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) คณะศกึษาศาสตร์ สาขาจิตวทิยา
การแนะแนว จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวงักรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2563 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชา
การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ แขนงจิตวิทยาการศกึษา จาก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวงักรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 27 ถ.เทศบาลสาย1 ซอยมสัยิดบางหลวง แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10600   
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