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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการรังแก
กันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
วิธกี ารศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว แบบสอบถาม
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู แบบสอบถามพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียน (Olweus bully victim
questionnaire) ฉบับภาษาไทย และประเมินปัญหาทางสุขภาพจิตโดยใช้ขอ้ มูลจากแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก SDQ (The strength and difficulties questionnaire) ฉบับภาษาไทยของโรงเรียน
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลีย้ งดูกบั พฤติกรรมการรังแกกัน
ของนักเรียน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษา นักเรียนมีอายุเฉลี่ย 13 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 45.8 พบความชุกของพฤติกรรม
การรังแกกันของนักเรียนทั้งหมด เป็นกลุ่มผู้ถูกรังแกร้อยละ 21.2 ผู้รังแกคนอื่นร้อยละ 9.1
ผู้ถูกรังแกและรังแกคนอื่นด้วยร้อยละ 8.2 มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบประชาธิปไตย
ร้อยละ 70.6 และแบบใช้อำ� นาจควบคุมร้อยละ 18.8 โดยการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้อำ� นาจควบคุม
สัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถูกรังแกเป็น 3.03 เท่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถูกรังแก ได้แก่ เพศชายและการมีความเสี่ยงและ
ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
สรุป พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจควบคุมสัมพันธ์กับนักเรียนผู้ถูกรังแกเมื่อเทียบกับ
แบบประชาธิปไตยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ บุคลากรทางสุขภาพจิตจึงควรส่งเสริมการเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยในครอบครัว
ค�ำส�ำคัญ การอบรมเลี้ยงดู การรังแก
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกันของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT
Objectives : To investigate the associations between parenting styles and bullying
behaviors of 7th-9th grade students from a secondary school in Bangkok and associated
factors
Methods : A cross-sectional descriptive study was conducted in 330 students in 7th-9th
grade from a secondary school in Bangkok in 2019. The students completed the
questionnaires about personal data and family data. The parenting styles questionnaire
was used to assess perceived parenting style. The Olweus bully victim questionnaireThai version was used to assess bullying problems and the school data of The strength
and difficulties questionnaire-Thai version was used to assess mental health problems.
The data were analyzed to investigate the associations between parenting styles and
bullying included other associated factors
Results : The students mean age were at 13 year, 45.8 percent were male. We found
that 21.2 percent of students were bullies, 9.1 percent were victims and 8.2 percent
were bully/victims. The students perceived parenting styles as authoritative were 70.6
percent and authoritarian were 18.8 percent. The data analysis showed significant
association that victims perceived authoritarian parenting style 3.03 times higher than
authoritative style. Other associated factors of the victims included being male and
having peer relationship problems.
Conclusion : The authoritarian parenting style was significantly associated with the
victims students compared to authoritative parenting style. So mental health care
providers should promote authoritative parenting stye in families.
Keywords : bullying, parenting
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บทน�ำ

การรังแกกัน (bullying) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่กระท�ำต่อผู้อื่นซ�้ำๆ มีเจตนา
ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเป็นทุกข์ โดยที่ผู้ถูกกระท�ำมี
อ�ำนาจน้อยกว่า1 การรังแกกันมีหลายรูปแบบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
รังแกกันถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถูกรังแก (victims)
ผู ้ รั งแกคนอื่ น (bullies) ผู้ที่ถูก รังแกและรังแกผู ้ อื่น
(bully-victims) และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ (bystanders)2
โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ส�ำรวจความชุกของ
พฤติกรรมการรังแกกันในนักเรียนอายุ 9-15 ปี จาก
144 ประเทศทั่วโลก ในปี ค.ศ.20183 พบว่า มีความชุก
การถูกรังแกเฉลี่ยร้อยละ 32 ซึ่งทวีปเอเชียมีความชุก
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 30.3 โดยประชากรส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ
11-15 ปี4 Bender และ Losel ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การรังแกกันในเด็กพบว่าผู้รังแกคนอื่นมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์ บุหรี่และสารเสพติด
รวมทั้ ง พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นสั ง คมและเสี่ ย งต่ อ การก่ อ
อาชญากรรมในอนาคต5 มีหลายการศึกษาพบว่าเด็กที่
ถูกรังแกมีผลการเรียนต�่ำและมีอัตราการหยุดเรียนสูง6
มีปัญหาวิตกกังวล โรคซึมเศร้า การท�ำร้ายตัวเองและ
การฆ่าตัวตายสูง7-10 ซึ่งมีผลกระทบทั้งระยะสั้นในช่วง
วัยรุน่ และระยะยาวเมือ่ เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่11 องค์การอนามัย
โลกจึงเห็นว่าพฤติกรรมการรังแกกันเป็นปัญหาหลักทาง
สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ทีค่ วรเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ
ในเด็กและวัยรุ่น12
ในประเทศไทยมีการศึกษาในนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั่วประเทศ พ.ศ. 2549
พบว่ า ร้ อ ยละ 32.3-36.1 เป็ น ผู ้ ถู ก รั ง แก, ร้ อ ยละ
16.8-21.1 เป็นผูร้ งั แกคนอืน่ โดยการรังแกทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
คือ การท�ำร้ายจิตใจกันด้วยวาจา13 ชุตนิ าถ ศักรินทร์กลุ
และ อลิสา วัชรสินธุ ได้ศึกษาความชุกและปัจจัยด้าน
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จิ ต สั ง คมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การรั ง แกกั น ในนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่14 พบว่ากลุม่
ผูถ้ กู รังแกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุม่ ผูร้ งั แกคนอืน่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การรังแกกัน ได้แก่ เพศ ผลการเรียน สถานภาพสมรส
ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ รูปแบบการเลีย้ งดู ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม
ปัญหาด้านพฤติกรรมเกเรและสัมพันธภาพทางสังคม
นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาในนั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม เพศชาย
ชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา15 และการศึกษาใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร16
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ รั ง แกคนอื่ น ได้ แ ก่
อิ ท ธิ พ ลจากเพื่ อ น การสนั บ สนุ น จากครู การใช้ สื่ อ
สิง่ แวดล้อมในบ้านและชุมชน รวมถึงรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู
ในหลายการศึกษาพบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยง
ดูเป็นปัจจัยหนึ่งที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรังแกกัน ซึ่งการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง พฤติกรรม
ที่ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ป ฏิ บั ติ ต ่ อ เด็ ก 17 ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการ
ความเชื่อมั่นในตนเอง การจัดการอารมณ์ ความสามารถ
ในการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์และพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็ก16, 18 จากการต่อยอดทฤษฎีของ Diana
Baumrind17 ซึง่ พิจารณาลักษณะทีผ่ เู้ ลีย้ งดูควบคุมและ
ตอบสนองความต้องการของเด็ก แบ่งรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูออกเป็น 4 รูปแบบ19 ได้แก่ 1) การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย (authoritative style) คือ ผู้เลี้ยงดูมี
การตอบสนองความรู้สึกและให้อิสระเด็กในขอบเขตที่
ก�ำหนด 2) การอบรมเลีย้ งดูแบบแบบใช้อำ� นาจควบคุม
(authoritarian style) คือ ผู้เลี้ยงดูมีการควบคุมมากแต่
ไม่ตอบสนองความรู้สึกเด็ก 3) การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ตามใจ (permissive type) คือ การเลีย้ งดูให้ความสนใจ
และตอบสนองความรู้สึกเด็ก แต่ไม่มีการควบคุมเด็ก
และให้อิสระโดยไร้ขอบเขต และ 4) การอบรมเลี้ยงดู
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แบบปล่อยปละละเลย (neglect type) คือ ผู้เลี้ยงดูไม่
ให้ความสนใจ ไม่มกี ารควบคุม และไม่ตอบสนองความ
รู้สึกเด็ก โดยในประเทศไทย มีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งรู ป แบบการอบรมเลี้ย งดูกับการรังแกกันใน
นักเรียนมุสลิมจังหวัดสงขลา15 พบว่าการอบรมเลี้ยงดู
แบบใช้อ�ำนาจควบคุม แบบประชาธิปไตย และแบบ
ปล่ อ ยปละละเลยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ รั ง แก
คนอืน่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุตนิ าถ ศักรินทร์กลุ
และ อลิสา วัชรสินธุ14 ที่พบว่า การเลี้ยงดูที่เข้มงวด
ควบคุม บังคับ ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสนใจ
ลงโทษด้วยความรุนแรง ตามใจและไม่มีการควบคุมมี
ความเสี่ยงต่อการเป็นผู้รังแกคนอื่น และผู้ที่ทั้งถูกรังแก
และรั ง แกคนอื่ น มากกว่ า การเลี้ ย งดู ที่ ใ ห้ อิ ส ระตาม
สมควร ไม่ตามใจ ขณะที่การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการเลีย้ งดูกบั พฤติกรรมการรังแกกันใน
ต่างประเทศพบว่ามีผลการศึกษาทีห่ ลากหลาย โดยส่วน
ใหญ่พบว่าการเลีย้ งดูแบบใช้อำ� นาจควบคุมสัมพันธ์กบั
กลุม่ ผูถ้ กู รังแก20-23 บางการศึกษาพบว่าสัมพันธ์กบั กลุม่
ผู้รังแกคนอื่น20, 24 และกลุ่มผู้ที่ทั้งถูกรังแกและรังแก
ผูอ้ นื่ 23 ส่วนการเลีย้ งดูแบบปล่อยปละละเลยสัมพันธ์กบั
กลุ่มผู้ถูกรังแกและผู้รังแกคนอื่น25
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการ
อบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการรังแกกันในประเทศไทย
ยังมีไม่มากนักและผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับในต่าง
ประเทศ การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการอบรมเลีย้ งดูกบั พฤติกรรมการรังแก
กันในโรงเรียนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานครซึง่ เป็นบริบท
ทีแ่ ตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา การศึกษาก่อนหน้านี้
มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวนมากอาจมีผลต่อความเหนือ่ ยล้าของ
ผู ้ ต อบแบบสอบถาม และไม่ไ ด้แบ่งการเลี้ย งดูเป็น
แบบแผนทีช่ ดั เจน ยากต่อการน�ำไปปรับใช้ ในการศึกษา
นี้มีการแบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเป็น 4 รูปแบบที่ชัดเจน
และใช้ขอ้ ค�ำถามทีน่ อ้ ยลง จึงเป็นประโยชน์ในการน�ำผล
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การศึ ก ษาไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น และใช้ ใ นการ
ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการอบรมเลี้ ย งดู แ ก่ ผู ้ ดู แ ลเด็ ก เพื่ อ ลด
ปัญหาการรังแกกันในเยาวชนไทยต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วง
เวลาหนึ่ง (cross-sectional descriptive study) ได้รับ
การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุ ษ ย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล [ID 12-61-68]
กลุ่มตัวอย่าง
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ประจ� ำ ปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวทิ ยา
พุทธมณฑล ค�ำนวณหาขนาดประชากรเป้าหมาย (n)
โดยใช้สูตร26
N = ขนาดประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนเป้าหมาย = 1563
p = สั ด ส่ ว นของกลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แกในนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น15 = 0.234
d = ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ใ นการ
ประเมินค่า = 0.046
α = 0.05
ค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่าง 326 คน ในการเก็บ
ข้ อ มู ล มี แ บบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การตอบกลั บ จ� ำ นวน
330 คน เก็บโดยการสุ่มแบบง่าย (simple random
sampling) เลือกห้องเรียนตามระดับชั้นเรียน ระดับ
ชั้นละ 3 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนต้องสามารถการอ่าน
ภาษาไทยและสามารถเขียนตอบค�ำถามด้วยตัวเองได้
โดยนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองได้รับทราบระเบียบ
วิจยั ผ่านเอกสารชีแ้ จง จากนัน้ ให้นกั เรียนและผูป้ กครอง
ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อแสดงความยินยอมในการ
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Relations between Parenting Styles and Bullying Behaviors of 7th-9th
Grade Students from a Secondary School in Bangkok
เข้าร่วมการวิจัย นักเรียนที่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษา
ไทย และนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย
จะถูกคัดออกจากการวิจัยในครั้งนี้
เครื่องมือในการศึกษา มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1
แบบสอบถามส�ำหรับนักเรียน มี 3 ส่วน ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
และข้อมูลครอบครัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน
ผลการเรียน สถานะภาพของบิดามารดาและหนี้สิน
ครอบครัว
2. แบบสอบถามรู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู
โดยเนาวนิตย์ มุขสมบัต27ิ จ�ำนวน 40 ข้อ แสดงรูปแบบ
ของการเลี้ ย งดู 4 แบบ ได้ แ ก่ แบบประชาธิ ป ไตย
(authoritative style), แบบใช้ อ� ำ นาจควบคุ ม
(authoritarian style), แบบตามใจ (permissive type)
และแบบปล่อยปละละเลย (neglect type) มีค่าความ
เที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.73 และมีค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ที่แสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.79
3. แบบสอบถามส�ำรวจพฤติกรรมรังแกกันใน
นักเรียน (Olweus bully victim questionnaire) ฉบับ
ภาษาไทย โดย สมบัติ ตาปัญญา28 ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถามจ�ำนวน 39 ข้อ ประกอบด้วย ประสบการณ์และ
พฤติกรรมการรังแกกัน ทัง้ กรณีทถี่ กู รังแกและรังแกผูอ้ นื่
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ (reliability) ทีแ่ สดงโดยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.75
ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากคลังข้อมูลของโรงเรียน
1. คะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ
(the strength and difficulties questionnaire) ฉบับ
ภาษาไทย ที่นักเรียนประเมินตนเอง แสดงปัญหาด้าน
พฤติกรรม อารมณ์และสังคม บ่งบอกสภาวะความเสีย่ ง
และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่โรงเรียนได้เก็บใน
ปีการศึกษา 2561 แล้วน�ำข้อมูลมาจับคู่กับข้อมูลใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 โดยใช้รหัสเพื่อป้องกันการระบุ
ตัวตน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ซึง่ มีบาง
ข้อค�ำถามที่นักเรียนตอบไม่สมบูรณ์ จึงมีผลรวมของ
ประชากรในบางข้อค�ำถามน้อยกว่าข้อค�ำถามอื่น แล้ว
ใช้โปรแกรม SPSS version 26 วิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมารฐานแสดงผลข้อมูลแบบ
ต่อเนื่อง (continuous data) และใช้จ�ำนวนและร้อยละ
แสดงผลข้อมูลแบบ (discrete data) วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องกับกลุ่ม
พฤติกรรมกรรมการรังแกกันโดยใช้ one-way ANOVA
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นข้อมูลแบบ
กลุ ่ ม กั บ กลุ ่ ม พฤติ ก รรมกรรมการรั ง แกกั น โดยใช้
chi-square test/Fisher’s exact test วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับกลุ่มพฤติกรรมการรังแกกัน
กลุ่มต่างๆ เทียบกับกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมในการรังแกกัน
โดยใช้ binary logistic regression แสดงค่า odds ratio
และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับกลุ่มพฤติกรรมการ
รังแกกัน โดยใช้ multinomial logistic regression แสดง
adjusted odds ratio โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p < 0.05

ผลการศึกษา

การศึกษานี้ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจาก
นักเรียนทั้งหมด 330 คน และมีข้อมูลจากแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก SDQ ที่สมบูรณ์ 324 ราย โดยนักเรียน
ตอบข้อค�ำถามเรื่องหนี้สินครอบครัวว่า ทราบภาวะหนี้สิน
ครอบครัวเพียง 149 ราย (ร้อยละ 45.2) ไม่สามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรที่แสดงลักษณะปัจจัยเรื่องหนี้สิน
ครอบครั ว ได้ จึ ง ไม่ น� ำ ข้ อ มู ล นี้ ม าหาความสั ม พั น ธ์
ส่วนการตอบข้อค�ำถามปัจจัยอื่นๆ มีความไม่สมบูรณ์
เพียงเล็กน้อย จึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้ผลการศึกษา
มีดังนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกันของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวและข้อมูล
ครอบครัว
นักเรียนในกลุ่มประชากรนี้มีอายุระหว่าง
11-16 ปี มีอายุเฉลีย่ 13 + 0.94 ปี เป็นเพศชาย 151 ราย
(ร้อยละ 45.8) เพศหญิง 179 ราย (ร้อยละ 54.2) มีผล
การเรียนระหว่าง 1.85-4.00 โดยเฉลีย่ มีผลการเรียนเป็น
3.41 + 0.46 นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 124 ราย (ร้อยละ 37.6) และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 97 ราย (ร้อยละ 29.4)
ปั จ จั ย ครอบครั ว มี นั ก เรี ย นกรอกข้ อ มู ล
สถานะของบิดามารดา 329 ราย พบว่าส่วนใหญ่บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน 257 ราย (ร้อยละ78.1)
1.2 ข้อมูลปัญหาทางสุขภาพจิตจากแบบ
ประเมินพฤติกรรม SDQ
นักเรียนมีความเสีย่ งและปัญหาด้านอารมณ์
29 ราย (ร้อยละ 15.1) ด้านพฤติกรรมเกเร 20 ราย
(ร้อยละ 6.2) ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น 26 ราย
(ร้อยละ 8) มีความเสี่ยงและมีปัญหาทางสุขภาพจิต
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โดยรวม 40 ราย (ร้อยละ 12.3) และมีจุดแข็งด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม 308 ราย (ร้อยละ 95.1)
เมื่อแบ่งนักเรียนแยกตามเพศดังตารางที่ 1
พบว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงหรือปัญหาด้านอารมณ์
35 ราย (ร้อยละ 71.4) ซึ่งมากกว่าเพศชายโดยต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.012) และมีความเสีย่ ง
หรือปัญหาทางสุขภาพจิตโดยรวม 22 ราย (ร้อยละ 55)
มากกว่าเพศชายแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ส่วนสุขภาพจิตด้านอื่นๆ พบว่าเพศชายมีความ
เสี่ ย งหรื อ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต มากกว่ า เพศหญิ ง
ทัง้ หมด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมเกเร พบเพศชายมีมคี วาม
เสีย่ งหรือปัญหา 11 ราย (ร้อยละ 55) ด้านพฤติกรรมอยู่
ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น พบเพศชายมีความเสี่ยงหรือปัญหา
14 ราย (ร้อยละ 53.8) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
พบเพศชายมีความเสี่ยงหรือปัญหา 45 ราย (ร้อยละ
54.9) โดยแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ และ
พบว่าเพศชายส่วนมากไม่มจี ดุ แข็งด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมจ�ำนวน 12 ราย (ร้อยละ 75) โดยมีความแตกต่าง
กันกับเพศหญิงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.02)

ตารางที่ 1 การมีความเสี่ยงและปัญหาทางสุขภาพจิต (SDQ) เมื่อแยกตามเพศ
ความเสี่ยงและปัญหาทางสุขภาพจิต (SDQ)

นักเรียนทั้งหมด
จ�ำนวน (ร้อยละ)
324 (100)

ปกติ
เสี่ยงหรือมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมเกเร
ปกติ
เสี่ยงหรือมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ปกติ
เสี่ยงหรือมีปัญหา
ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ปกติ
เสี่ยงหรือมีปัญหา
สุขภาพจิตโดยรวม
ปกติ
เสี่ยงหรือมีปัญหา
จุดแข็งด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีจุดแข็ง
ไม่มีจุดแข็ง

275 (84.9)
49 (15.1)
304 (93.8)
20 (6.2)
298 (92.0)
26 (8.0)
242 (74.7)
82 (25.3)
284 (87.7)
40 (12.3)
308 (95.1)
16 (4.9)

ด้านอารมณ์

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05
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เพศ

ชาย
จ�ำนวน (ร้อยละ)
148 (45.7)
134 (90.5)
14 (9.5)
137 (92.6)
11 (7.4)
136 (91.9)
12 (8.1)
103 (69.6)
45 (30.4)
130 (87.8)
18 (12.2)
136 (91.9)
12 (8.1)
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หญิง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
176 (54.3)
141 (80.1)
35 (19.9)
167 (94.9)
9 (5.1)
162 (92.0)
14 (8.0)
139 (79.0)
37 (21.0)
154 (87.5)
22 (12.5)
172 (97.7)
4 (2.3)

p-value
0.012*
0.488
1.00
0.56
1.00
0.020*

Relations between Parenting Styles and Bullying Behaviors of 7th-9th
Grade Students from a Secondary School in Bangkok
1.3 ข้อมูลรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
นักเรียนตอบแบบสอบถามครบถ้วน 330 ราย
พบว่ า ได้ รั บ การอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตย
(authoritative) 233 ราย (ร้อยละ 70.6) แบบปล่อยปละ
ละเลย (neglect) จ�ำนวน 24 ราย (ร้อยละ 7.3) แบบ
ตามใจ (permissive) 8 ราย (ร้อยละ 2.4) แบบใช้อำ� นาจ
ควบคุม (authoritarian) 62 ราย (ร้อยละ 18.8) และ
แบบผสม 3 ราย (ร้อยละ 0.9) ซึ่งประกอบด้วย แบบ
ประชาธิปไตยผสมกับปล่อยปละละเลย 2 ราย และแบบ
ประชาธิปไตยผสมกับใช้อ�ำนาจควบคุม 1 ราย
2. ข้อมูลพฤติกรรมการรังแกกัน
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนในกลุม่ ประชากรนี้
เป็นผู้ถูกรังแก 70 ราย (ร้อยละ 21.2) เป็นผู้รังแกคนอื่น
30 ราย (ร้อยละ 9.1) และเป็นผูถ้ กู รังแกและรังแกคนอืน่
ด้วย 27 ราย (ร้อย 8.2) คิดเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมในพฤติกรรม
การรังแกรวม 127 ราย (ร้อยละ 38.5) โดยนักเรียน
ในกลุ่มผู้รังแกคนอื่น และผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการรังแก
มีระดับผลการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็น 3.43 + 0.53
และ 3.47 + 0.43 ตามล�ำดับ แต่กลุ่มผู้ถูกรังแกและผู้ที่
ถูกรังแกและรังแกคนอื่นด้วยมีผลการเรียนต�่ำกว่าค่า
เฉลี่ยเป็น3.34 + 0.47 และ 3.19 + 0.47 ซึ่งความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.004)
มีนักเรียนเพศชายอยู่ในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการรังแกกันมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
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สถิติ (p < 0.001) โดยพบเพศชายในกลุ่มผู้ถูกรังแก 39
ราย (ร้อยละ 25.8) ผูร้ งั แกคนอืน่ 19 ราย (ร้อยละ 12.6)
ผู้ถูกรังแกและรังแกคนอื่นด้วย 20 ราย (ร้อยละ 13.2)
นักเรียนที่มีความเสี่ยงและปัญหาด้านอารมณ์
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแกกันแตกต่างจาก
นักเรียนปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.045)
นั ก เรี ย นทุ ก กลุ ่ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมการรั ง แกกั น มี
ความเสี่ ย งและปั ญ หาด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น
มากกว่านักเรียนปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p =
0.001) โดยอยู่ในกลุ่มผู้ถูกรังแก 22 ราย (ร้อยละ 26.8)
ผูร้ งั แกคนอืน่ 10 ราย (ร้อยละ 12.2) ผูถ้ กู รังแกและรังแก
คนอื่นด้วย 13 ราย (ร้อยละ 15.9)
นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรังแกสัมพันธ์กับ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากที่สุด
โดยมี จ� ำ นวน 155 ราย (ร้ อยละ 66.5) กลุ ่ มที่ เ ป็ น
ผูถ้ กู รังแกส่วนใหญ่สมั พันธ์กบั รูปแบบการอบรมเลีย้ งดู
แบบใช้อ�ำนาจควบคุม โดยมีจ�ำนวน 23 ราย (ร้อยละ
37.1) กลุ่มผู้รังแกคนอื่นส่วนใหญ่สัมพันธ์กับรูปแบบ
การอบรมเลี้ ย งดู แ บบตามใจ โดยมี จ� ำ นวน 3 ราย
(ร้อยละ 37.5) ส่วนกลุม่ ผูท้ ถี่ กู รังแกและรังแกคนอืน่ ด้วย
ส่วนใหญ่สมั พันธ์กบั รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูแบบปล่อย
ปละละเลย โดยมีจ�ำนวน 4 ราย (ร้อยละ 16.7) โดย
ทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p =
0.001)
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกันของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

สวรรยา เสาวภาพ และคณะ

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลทางสุขภาพจิต (SDQ) และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู แบ่ง
ตามกลุ่มพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียน
กลุ่มนักเรียนแบ่งตามพฤติกรรมการรังแกกัน
ผู้ถูกรังแกและ
นักเรียนทั้งหมด ผู้ถูกรังแก
ผู้รังแกคนอื่น
รังแกคนอื่น
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
330 (100)
70 (21.2)
30 (9.1)
27 (8.2)
203 (61.5)
อายุ
mean + SD
13.10 + 0.94 13.04 + 0.89 12.87 + 0.97
13.29 + 0.91
13.13 + 0.97
ผลการเรียน
mean + SD
3.41 + 0.46
3.34 + 0.47
3.42 + 0.53
3.19 + 0.47
3.47 + 0.43
เพศ
ชาย
151 (45.8)
39 (25.8)
19 (12.6)
20 (13.2)
73 (48.3)
หญิง
179 (54.2)
31 (17.3)
11 (6.1)
7 (3.9)
130 (72.6)
ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 124 (37.6)
32 (25.8)
15 (12.1)
8 (6.5)
69 (55.6)
มัธยมศึกษาปีที่ 2 109 (33.0)
21 (19.3)
5 (4.6)
9 (8.3)
74 (67.9)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 (29.4)
17 (17.5)
10 (10.3)
10 (10.3)
60 (61.9)
สถานะของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
257 (78.1)
59 (23.0)
24 (9.3)
23 (8.9)
151 (58.8)
ไม่อยู่ด้วยกัน
72 (21.9)
11 (15.3)
6 (8.3)
4 (5.6)
51 (70.8)
ความเสี่ยงและปัญหาทางสุขภาพจิต (SDQ)
ด้านอารมณ์
ปกติ
275 (84.9)
58 (21.1)
20 (7.3)
23 (8.4)
174 (63.3)
เสี่ยงและมีปัญหา 29 (15.1)
11 (22.4)
10 (20.4)
3 (6.1)
25 (51.0)
ด้านพฤติกรรมเกเร
ปกติ
304 (93.8)
68 (22.4)
26 (8.6)
23 (7.6)
187 (61.5)
เสี่ยงและมีปัญหา
20 (6.2)
2 (10.0)
4 (20.0)
3 (12.0)
11 (55.0)
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ปกติ
298 (92.0)
63 (21.1)
25 (8.4)
24 (8.1)
186 (62.4)
เสี่ยงและมีปัญหา
26 (8.0)
6 (23.1)
5 (19.2)
2 (7.7)
13 (50)
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ปกติ
242 (74.70)
47 (19.4)
20 (8.3)
13 (5.4)
162 (66.9)
เสี่ยงและมีปัญหา 82 (25.3)
22 (26.8)
10 (12.2)
13 (15.9)
37 (45.1)
สุขภาพจิตโดยรวม
ปกติ
284 (87.7)
59 (20.8)
23 (8.1)
21 (7.4)
181 (63.7)
เสี่ยงและมีปัญหา 40 (12.3)
10 (25.0)
7 (17.5)
5 (12.5)
18 (45.0)
จุดแข็งด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีจุดแข็ง
308 (95.1)
66 (21.4)
27 (8.8)
23 (7.5)
192 (62.3)
ไม่มีจุดแข็ง
16 (4.9)
3 (18.8)
3 (18.8)
3 (18.8)
7 (43.8)
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ประชาธิปไตย
233 (70.6)
38 (16.3)
24 (10.3)
16 (6.9)
155 (66.5)
ปล่อยปละละเลย
24 (7.3)
7 (29.2)
1 (4.2)
4 (16.7)
12 (50)
ตามใจ
8 (2.4)
0 (0)
3 (37.5)
1 (12.5)
4 (50)
ใช้อ�ำนาจควบคุม
62 (18.8)
23 (37.1)
2 (3.2)
6 (9.7)
31 (50)
แบบผสม
3 (0.9)
2 (66.7)
0 (0)
0 (0)
1 (33.3)
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05 ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.001

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนตัวและ
ครอบครัว ความเสี่ยงและปัญหาทางสุขภาพจิต
(SDQ) กับพฤติกรรมการรังแกกัน
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแกกันแต่ละกลุ่มเทียบกับ
กลุ่มนักเรียนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรังแก พบว่า ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมการรังแกกัน ได้แก่ ผลการเรียน เพศ
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p-value
0.089
0.004*
< 0.001**
0.219
0.297
0.045*
0.101
0.271
0.001*
0.062
0.119
0.001*

ความเสี่ ย งและปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต (SDQ) และ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ในกลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แกและรั ง แกคนอื่ น มี ค ่ า เฉลี่ ย
สั ม พั น ธ์ ข องผลการเรี ย นน้ อ ยกว่ า โดยมี ค ่ า ต�่ ำ กว่ า
ค่าเฉลี่ย 0.28 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (95%CI =
-0.46,-0.09, p = 0.004)
เมื่อเทียบกับเพศหญิง พบว่าเพศชายมีความ
สัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมการรังแกกันทุกกลุ่มอย่างมี

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

Relations between Parenting Styles and Bullying Behaviors of 7th-9th
Grade Students from a Secondary School in Bangkok
นัยส�ำคัญ โดย นักเรียนชายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถูกรังแก
2.24 เท่า (95%CI = 1.29, 3.89, p = 0.005), สัมพันธ์
กับกลุ่มผู้รังแกคนอื่น 3.08 เท่า (95%CI = 1.39, 6.82,
p = 0.005) และสัมพันธ์กับผู้ถูกรังแกและรังแกคนอื่น
ด้วย 5.09 เท่า (95%CI = 2.05, 12.61, p < 0.001)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับนักเรียนที่แบบประเมินพฤติกรรม
SDQ ปกติ พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เ สี่ ย งหรื อ มี ป ั ญ หาด้ า น
อารมณ์สัมพันธ์กับการเป็นผู้รังแกคนอื่น 3.48 เท่า
(95%CI = 1.46, 8.28, p = 0.01) นักเรียนที่เสี่ยงหรือมี
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ปัญหาด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นสัมพันธ์กบั การเป็นถูก
รังแก 2.05 เท่า (95%CI = 1.10, 3.81, p = 0.028) และ
สัมพันธ์กบั การเป็นผูถ้ กู รังแกและรังแกคนอืน่ ด้วย 4.38
เท่า (95%CI = 1.88, 10.22, p = 0.001) นักเรียนทีเ่ สีย่ ง
หรือมีปญ
ั หาทางสุขภาพจิตโดยรวมสัมพันธ์กบั การเป็น
ผู้รังแกคนอื่น 3.06 เท่า (95%CI = 1.15, 8.11, p =
0.029) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนความเสี่ยงและ
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต ด้ า นอื่ น ๆ และจุ ด แข็ ง ด้ า น
สัมพันธภาพทางสังคมไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยครอบครัว ความเสี่ยงและปัญหาทางสุขภาพจิต (SDQ) กับ
กลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันเทียบกับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง
นักเรียน
กลุ่มนักเรียนแบ่งตามพฤติกรรมการรังแกกันเทียบกับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรังแกกัน
ทั้งหมด
(จ�ำนวน 203 ราย ร้อยละ 61.5)
330 ราย
ผู้ถูกรังแก
ผู้รังแกคนอื่น
ผู้ถูกรังแกและรังแกคนอื่น
(ร้อยละ 100) 70 ราย (ร้อยละ 21.2)
30 ราย (ร้อยละ 9.1)
27 ราย (ร้อยละ 8.2)
ปัจจัยส่วนตัวและครอบครัว
mean difference
mean difference
mean difference
Mean + SD
(95% CI)
p-value
(95% CI)
p-value
(95% CI)
p-value
อายุ
mean + SD 13.10 + 0.94 - 0.09 (- 0.35, 0.17) 0.493 - 0.27 (- 0.63, 0.09) 0.152
0.16 (- 0.22, 0.55)
0.400
ผลการเรียน
mean + SD
3.41 + 0.46 - 0.12 (- 0.25, 0.003) 0.056 - 0.05 (- 0.23, 0.13) 0.5
- 0.28 (- 0.46,-0.09) 0.004*
จ�ำนวน (ร้อยละ) odds ratio (95% CI) p-value odds ratio (95% CI) p-value odds ratio (95% CI) p- value
เพศ
ชาย
151 (45.8) 2.24 (1.29, 3.89) 0.005* 3.08 (1.39, 6.82) 0.005*
5.09 (2.05,12.61) < 0.001*
หญิง
179 (54.2)
ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 124 (37.6) 1.64 (0.83, 3.24) 0.155 1.30 (0.55, 3.12) 0.55
0.69 (0.26, 1.88)
0.62
มัธยมศึกษาปีที่ 2 109 (33.0) 1.00 (0.49, 2.07) 1.00 0.41 (0.13, 1.25) 0.171
0.73 (0.28, 1.91)
0.625
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 (29.4)
สถานะของบิดามารกา
ไม่อยู่ด้วยกัน
257 (78.1) 1.81 (0.88, 3.71) 0.136 1.35 (0.52, 3.49) 0.653
1.94 (0.64, 5.89)
0.337
อยู่ด้วยกัน
72 (21.9)
ความเสี่ยงและปัญหาทางสุขภาพจิต (SDQ)
odds ratio (95% CI) p-value odds ratio (95% CI) p-value odds ratio (95% CI) p-value
ด้านอารมณ์
เสี่ยงหรือมีปัญหา 275 (84.9) 1.32 (0.61, 2.85) 0.540 3.48 (1.46, 8.28) 0.01*
0.91 (0.25, 3.15)
1.000
ปกติ
29 (15.1)
ด้านพฤติกรรมเกเร
เสี่ยงหรือมีปัญหา 304 (93.8) 0.51 (0.11, 2.36) 0.525 2.63 (0.78, 8.87) 0.116
2.23 (0.58, 8.58)
0.210
ปกติ
20 (6.2)
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น เสี่ยงหรือมีปัญหา 298 (92.0) 1.36 (0.49, 3.74) 0.588 2.86 (0.94, 8.71) 0.068
1.19 (0.25, 5.61)
0.690
ปกติ
26 (8.0)
ความสัมพันธ์กับเพื่อน
เสี่ยงหรือมีปัญหา 242 (74.7) 2.05 (1.10, 3.81) 0.028* 2.19 (0.95, 5.07) 0.087
4.38 (1.88, 10.22)
0.001*
ปกติ
82 (25.3)
สุขภาพจิตโดยรวม
เสี่ยงหรือมีปัญหา 284 (87.7) 1.7 (0.75, 3.89) 0.252 3.06 (1.15, 8.11) 0.029*
2.39 (0.81, 7.11)
0.158
ปกติ
40 (12.3)
จุดแข็งด้านสัมพันธภาพทางสังคม ไม่มีจุดแข็ง
16 (4.9)
1.25 (0.31, 4.96) 0.721 3.05 (0.743, 12.49) 0.129
3.58 (0.87, 14.8)
0.095
มีจุดแข็ง
308 (95.1)
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.001
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกันของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
4. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูกับพฤติกรรมการรังแกกัน
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรม
เลีย้ งดูกบั กลุม่ นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมการรังแกแต่ละกลุม่
เทียบกับกลุ่มนักเรียนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรังแก โดย
เปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูแบบต่างๆ กับการเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย ดังตารางที่ 4 พบว่า รูปแบบการ
อบรมเลีย้ งดูทสี่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการรังแกกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจ
ควบคุม ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถูกรังแก 3.03 เท่าอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (95%CI = 1.59, 5.78, p < 0.001)
นอกจากนี้ การเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจควบคุมยังสัมพันธ์

สวรรยา เสาวภาพ และคณะ

กับผู้ถูกรังแกและรังแกคนอื่นด้วย 1.88 เท่า (95%CI =
0.68, 5.17, p = 0.239) และสัมพันธ์กับผู้รังแกคนอื่น
0.42 เท่า (95%CI = 0.09, 1.85, p = 0.38) แต่ไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ การอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น ได้แก่ แบบ
ปล่ อ ยปละละเลยสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ถู ก รั ง แก 2.38 เท่ า
(95%CI = 0.88, 6.45, p = 0.136), ผูถ้ กู รังแกและรังแก
คนอื่นด้วย 3.23 เท่า (95%CI = 0.93, 11.19, p =
0.074) แบบตามใจสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รังแกคนอื่น 4.84
เท่า (95%CI = 1.02, 22.99, p = 0.064), ผูถ้ กู รังแกและ
รังแกคนอื่นด้วย 2.42 เท่า (95%CI = 0.26, 22.99, p =
0.4) แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันเทียบกับกลุ่มที่ไม่
เกี่ยวข้อง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

แบบปล่อยปละละเลย
แบบตามใจ
แบบใช้อ�ำนาจควบคุม
แบบผสม
แบบประชาธิปไตย

ความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมการรังแกกันเทียบกับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรังแกกัน
(จ�ำนวน 203 ราย ร้อยละ 61.5)
ผู้ถูกรังแก
ผู้รังแกคนอื่น
ผู้ถูกรังแกและรังแกคนอื่น
70 ราย (ร้อยละ 21.2)
30 ราย (ร้อยละ 9.1)
27 ราย (ร้อยละ 8.2)
จ�ำนวน (ร้อยละ) odds ratio (95% CI) p-value odds ratio (95% CI) p-value odds ratio (95% CI) p-value
24 (7.3)
2.38 (0.88, 6.45)
0.136
0.53 (0.07, 4.33) 1.000 3.23 (0.93, 11.19) 0.074
8 (2.4)
1.25 (1.16, 1.34)
1.000 4.84 (1.02, 22.99) 0.064 2.42 (0.26, 22.99) 0.400
62 (18.8)
3.03 (1.59, 5.78) < 0.001** 0.42 (0.09, 1.85) 0.380 1.88 (0.68, 5.17) 0.239
3 (0.9)
8.16 (0.72, 92.34) 0.106
1.15 (1.09, 1.22) 1.000 1.10 (1.05, 1.12) 1.000
233 (70.6)

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.001

5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรม
เลีย้ งดูกบั กลุม่ พฤติกรรมรังแกกันโดยควบคุมปัจจัย
อื่นๆ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ บบถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ พ หุ ก ลุ ่ ม
(multinomial logistic regression) เพื่อวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้อำ� นาจควบคุม
กับกลุ่มผู้ถูกรังแก โดยควบคุมปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์กับ
กลุม่ ผูถ้ กู รังแกอย่างมีนยั ส�ำคัญ คือ เพศและการมีความ
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เสีย่ งและปัญหาด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ น ดังตารางที่
5 พบว่า ความสัมพันธ์ของการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
อ�ำนาจควบคุมกับกลุ่มผู้ถูกรังแกยังคงมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตอิ ยู่ คือ เมือ่ ควบคุมอิทธิพลจากปัจจัยเพศ พบว่าการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจควบคุมสัมพันธ์กับการเป็น
ผู้ถูกรังแก 3.04 เท่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (95% CI
= 3.04, 5.87, P < 0.001) เมือ่ ควบคุมอิทธิพลจากปัจจัย
การมีความเสีย่ งและปัญหาด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ น

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

Relations between Parenting Styles and Bullying Behaviors of 7th-9th
Grade Students from a Secondary School in Bangkok
พบว่าการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้อำ� นาจควบคุมสัมพันธ์กบั
การเป็นผู้ถูกรังแก 2.82 เท่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(95% CI = 1.47, 5.41, p = 0.002) เมือ่ ควบคุมอิทธิพล
จากทั้งปัจจัยเพศ และการมีความเสี่ยงและปัญหาด้าน

Sawanya Saowapap et al.

ความสัมพันธ์กับเพื่อน พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
อ�ำนาจควบคุมสัมพันธ์กับการเป็นผู้ถูกรังแก 3.05 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (95% CI = 1.56, 5.97,
p = 0.001)

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่ม (multinomial logistic regression) ของความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจควบคุมกับกลุ่มผู้ถูกรังแก
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจควบคุมกับกลุ่มผู้ถูกรังแก
odds ratio (95% CI)
p-value
3.03 (1.59, 5.78)
< 0.001**
3.04a (3.04, 5.87)
< 0.001**
b
2.82 (1.47, 5.41)
0.002*
3.05c (1.56, 5.97)
0.001*

unadjusted
adjusted model 1
adjusted model 2
adjusted model 3
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.001
a
adjutsted odds ratio เมื่อควบคุมอิทธิพลจากปัจจัยเพศ
b
adjutsted odds ratio เมื่อควบคุมอิทธิพลจากปัจจัยการมีความเสี่ยงและปัญหาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
e
adjusted odds ratio เมื่อควบคุมอิทธิพลจากปัจจัยเพศ และการมีความเสี่ยงและปัญหาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

วิจารณ์

การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความชุกของผู้ถูกรังแกร้อยละ 21.2 และผู้รังแกคนอื่น
ร้ อ ยละ 9.1 ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาในจั ง หวั ด
เชียงใหม่14 ในการศึกษานี้มีความชุกของผู้ถูกรังแกและ
รังแกคนอื่นต�่ำกว่า ซึ่งไปสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ต่างประเทศ4 อาจเป็นเพราะการศึกษาก่อนหน้านี้ใช้
นิยามการเป็นผูถ้ กู รังแกและรังแกคนอืน่ แตกต่างกันไป
ท�ำให้มคี วามชุกทีต่ า่ งกันได้ หรืออาจเป็นความแตกต่าง
ของลักษณะประชากรหรือสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นเมือ่ เวลา
ผ่านไป อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ อ้างอิงนิยาม
ของ CDC 1 ซึ่ ง ผู ้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมการรั ง แกกั น ต้ อ งมี
พฤติกรรมซ�้ำๆ ในระยะเวลาหนึ่ง

ลั ก ษณะประชากรด้ า นต่ า งๆ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล
ส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว และข้อมูลทางสุขภาพจิต
(SDQ) พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์เพิม่ ความเสีย่ งใน
การเกิดพฤติกรรมการรังแกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ได้แก่ ผลการเรียนที่ต�่ำกว่า เพศชาย การมีความเสี่ยง
หรือมีปัญหาด้านอารมณ์และความสัมพันธ์กับเพื่อน
และการมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตโดย
รวม โดยพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกว่าสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มผู้ถูกรังแกและรังแก
คนอืน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ผลการเรียนอาจเป็น
สิ่งที่บ่งบอกระดับสติปัญญา นักเรียนที่มีสติปัญญาต�่ำ
กว่าอาจขาดทักษะการแก้ปัญหาและการปรับตัวจึง
ท�ำให้มคี วามเสีย่ งในการเกิดพฤติกรรมการรังแกกัน หรือ
ในทางกลับกันการมีผลการเรียนที่ต�่ำกว่าอาจเป็นผล
กระทบจากการมีสว่ นร่วมในพฤติกรรมการรังแกกันก็ได้6
โดยอาจต้องศึกษาวัดผลระดับสติปัญญาโดยตรงหรือ
ศึกษาแบบระยะยาวเพิ่มเติม
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกันของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยความแตกต่างของเพศ พบว่า เพศชายมี
ความชุกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกสูงกว่าเพศหญิง
ในทุ ก กลุ ่ ม พฤติ ก รรมการรั ง แก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาในต่างประเทศ2 และในกรุงเทพมหานคร29-31
ด้านปัจจัยการมีความเสีย่ งและมีปญ
ั หาทางสุขภาพจิต
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแกกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญ โดยพบว่า นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหา
ด้ า นอารมณ์ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งเป็ น ผู ้ รั ง แกคนอื่ น และ
นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนสัมพันธ์กับการเป็นผู้ถูกรังแก และผู้ถูกรังแกและ
รังแกคนอื่นด้วย ต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้14 เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้รังแกคนอื่นมีความ
สัมพันธ์กับนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหาด้านพฤติกรรม
เกเรและด้านอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้น แต่ไม่พบนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ซึ่งโดยทั่วไปพบความชุกของปัญหาสองด้านนี้ใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง32 ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ผลการ
ศึกษาเพิ่มพบว่า แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปตาม
ความชุกดังกล่าวแต่ไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่พบ
ความสัมพันธ์ทมี่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นกลุม่ นักเรียนหญิง
ซึง่ มีความเสีย่ งและปัญหาด้านอารมณ์มากกว่านักเรียน
ชาย และนักเรียนชายขาดจุดแข็งด้านสัมพันธภาพ
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จึงอาจเป็น
ไปได้วา่ ในประชากรกลุม่ นี้ นักเรียนชายทีข่ าดทักษะด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นนัน้ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งในการ
เกิ ด พฤติ ก รรมการรังแกกัน โดยมีโอกาสสูงที่จะพบ
ปัญหาด้านอารมณ์รว่ มด้วยซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ สาเหตุและ
ผลกระทบของพฤติกรรมการรังแก จึงควรส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมและทักษะการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสมใน
กลุม่ นักเรียนชาย ในขณะทีน่ กั เรียนหญิงซึง่ มีสว่ นร่วมใน
พฤติกรรมการรังแกกันน้อยกว่าก็ไม่ควรละเลย เพราะมี
ปัญหาด้านอารมณ์สูงกว่าเพศชาย จึงควรเฝ้าระวังผล
กระทบอื่นๆ จากปัญหาด้านอารมณ์ เช่น โรควิตกกังวล
หรือโรคซึมเศร้า ในกลุ่มนักเรียนหญิงด้วย
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จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูที่พบ
มากที่สุดในกลุ่มประชากรนี้ คือ แบบประชาธิปไตย
ร้อยละ 70.6 ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Pengpid และ
Peltzer ในนนทบุรี ปี พ.ศ. 255231 แต่ความชุกของ
การอบรมเลี้ยงดูรูปแบบอื่นต่างกัน คือ พบการอบรม
เลีย้ งดูแบบปล่อยปละละเลยและแบบใช้อำ� นาจควบคุม
สู ง กว่ า แต่ แ บบตามใจต�่ ำ กว่ า การศึ ก ษาข้ า งต้ น
อาจเป็นผลจากช่วงอายุของกลุม่ ประชากรและช่วงเวลา
ของการศึ ก ษาที่ ต ่ า งกั น เมื่ อ เวลาผ่ า นไปเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและค่านิยมต่างๆ ซึ่ง
มีผลต่อรูปแบบการเลีย้ งดูได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็น
สังคมอุตสาหกรรมหรือการขยายตัวของชุมชนเมือง
ครอบครัวเดี่ยวที่แม่ต้องท�ำงานนอกบ้านพร้อมกับเลี้ยง
ดูบุตร การมีครอบครัวแหว่งกลางมากขึ้น33 อาจมีผลให้
มีเวลาดูแลบุตรน้อยลงจนท�ำให้เด็กรูส้ กึ ว่าถูกปล่อยปละ
ละเลย ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่คนเราใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
ท�ำให้การสือ่ สารกับคนในครอบครัวน้อยลง สังคมมีการ
แข่งขันสูงท�ำให้ผเู้ ลีย้ งดูสง่ เสริมศักยภาพของบุตรหลาน
อย่างเต็มที่พร้อมกับความคาดหวังที่สูงขึ้น แต่ยังมีค่า
นิยมเรือ่ งการเคารพเชือ่ ฟังผูใ้ หญ่ตามวัฒนธรรมไทยเดิม
และยังคงเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่ใช้อ�ำนาจควบคุมบุตร
หลานไม่ต่างจากยุคเก่า34 ในขณะที่วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่
ต้องการเป็นอิสระได้รับค่านิยมจากโลกตะวันตกผ่าน
เทคโนโลยี ง ่ า ยขึ้ น จึ ง ต้ อ งการความอิ ส ระมากกว่ า
ยุคสมัยก่อน ยิง่ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่มากขึน้
วัยรุ่นจึงรู้สึกว่าได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจ
ควบคุมมากขึ้น35
โดยการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ารูปแบบการอบรมเลีย้ ง
ดู มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการรั ง แกอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ เมือ่ วิเคราะห์รปู แบบการเลีย้ งดูอน่ื ๆ
เทียบกับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นปัจจัย
ป้องกันการรังแกกัน21, 22 พบว่าการเลีย้ งดูแบบใช้อำ� นาจ
ควบคุมสัมพันธ์กับการเป็นผู้ถูกรังแกถึง 3 เท่าอย่างมี
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Relations between Parenting Styles and Bullying Behaviors of 7th-9th
Grade Students from a Secondary School in Bangkok
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ตรงกับการศึกษาหลายการศึกษา
ในต่างประเทศ18, 20-22 และเมื่อวิเคราะห์ความถดถอย
โลจิสติกส์พหุกลุ่ม (multinomial logistic regression)
ควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ถู ก รั ง แกอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ คือ เพศชายและมีความเสี่ยงและ
ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ�ำนาจควบคุมกับกลุ่ม
ผูถ้ กู รังแกยังคงมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์อย่างมาก เนื่องจากการเรียนรู้รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูเป็นรากฐานของ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การสร้างความ
สัมพันธ์กับเพื่อน ดังการศึกษาระยะยาวของ Gallego
และคณะ36 ที่พบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูและความรู้สึก
ผูกพันกับพ่อแม่มีผลต่อทักษะการปรับตัวทางสังคม
และลดปัญหาการรังแกกันได้ แต่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบ
ถูกควบคุมมากเกินไป จะขาดโอกาสในการคิดแบบ
อิสระ ขาดการฝึกทักษะสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนตามวัย24 เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจึงไม่สามารถสร้างตัวตน
ในกลุ่มเพื่อนได้และถูกเพื่อนปฏิเสธออกจากกลุ่ม 37
ท�ำให้มีความเสี่ยงเป็นผู้ถูกรังแกได้ง่าย

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วง
เวลาหนึง่ (cross-sectional descriptive study) ในกลุม่
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของนักเรียน
ระดับมัธยมทั่วประเทศได้ และไม่สามารถบอกความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal association) ได้ ใช้การ
ประเมินทุกปัจจัยโดยนักเรียนเองซึ่งอาจเป็นข้อมูลทาง
อ้อม เช่น ข้อมูลครอบครัว อาจมีการประเมินปัญหาของ
ตนต�ำ่ กว่าจริงในด้านปัญหาทางสุขภาพจิต การศึกษานี้
ประเมินพฤติกรรมการรังแกที่ไม่รวมถึงการรังแกทาง
cyber จึงควรพิจารณาการน�ำผลการศึกษาไปประยุกต์
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ใช้ หรือศึกษาเพิ่มเติม และการศึกษานี้ยังไม่สามารถ
ศึกษาปัจจัยตัวแปรกวนได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท�ำการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนประชากรทั่วไป
และอาจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการรังแกกัน
ได้ชัดเจนมากขึ้น การศึกษาแบบ longitudinal study
อาจท� ำ ให้ เ ข้ า ใจพลวั ต รของพฤติ ก รรมการรั ง แกที่ มี
การเปลีย่ นแปลงระหว่างกลุม่ ได้ และอาจเก็บข้อมูลกลุม่
ผูท้ เี่ ห็นเหตุการณ์การรังแก (bystanders) แยกจากกลุม่
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ
เช่นกัน รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการรังแกทาง cyber เพิม่
เติ ม ในการศึ ก ษานี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยการประเมิ น จาก
นักเรียนเท่านัน้ อาจท�ำให้มอี คติในการให้ขอ้ มูลหรือเป็น
ข้อมูลโดยอ้อม ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรใช้การ
ประเมินจากหลายด้าน ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และควร
ศึกษาปัจจัยในครอบครัว หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูผ่านการประเมินครอบครัว
โดยตรง เพื่อความแม่นย�ำของข้อมูล ซึ่งจะท�ำให้เข้าใจ
การเกิดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแต่ละแบบของคนไทย
และน�ำไปใช้ในการปรับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการลดปัญหาการรังแกกันและปัญหา
อื่นๆ ต่อไป

สรุป

ผลการศึ ก ษานี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การอบรมเลีย้ งดูทสี่ มั พันธ์กบั ปัญหาพฤติกรรมการรังแก
กั น ในนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยพบ
ว่ า การอบรมเลี้ ย งดู แ บบใช้ อ� ำ นาจควบคุ ม มี ค วาม
สัมพันธ์กบั กลุม่ ผูถ้ กู รังแกถึง 3 เท่า อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ และแสดงปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั กลุม่ นักเรียนทีม่ พี ฤติ
กรรรมการรังแกกัน ได้แก่ เพศชาย ผลการเรียนน้อย
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกันของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
มีความเสี่ยงหรือปัญหาด้านอารมณ์และด้านความ
สัมพันธ์กับเพื่อน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรเฝ้าระวัง
เรื่องการรังแกกัน หากสามารถประเมินเรื่องการอบรม
เลี้ยงดูในนักเรียนได้ อาจน�ำไปใช้ในการให้ความรู้และ
ฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อปรับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
บุตรและป้องกันปัญหาการรังแกกันต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ�ำนวยการและอาจารย์
แนะแนวของโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา
พุทธมณฑล ทีก่ รุณาอนุญาตให้ใช้แบบสอบถามของการ
วิ จั ย กั บ นั ก เรี ย น และให้ ข ้ อ มู ล จากแบบประเมิ น
พฤติ ก รรม SDQ ของโรงเรี ย นมาใช้ ใ นการวิ จั ย ได้
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