ผลการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
The Results of screening for students at risk of having
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Abstract
The objective of this research was to study the results of
screening for students at risk of having bullying behavior in Islamic Private
Schools, Yala Province, and to examine risk factors associated with being
at risk of having bullying behavior. The data were collected from 1,500
subjects using a screening inventory developed by the researcher. The
data were analyzed with the R program to calculate frequency,
percentage, mean, standard deviation, chi-square value, and logistic
coefficient.
The results of the study revealed that 32.53 percent of the
students in Islamic private schools in Yala Province were identified as
1รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประเทศไทย
Associate Professor, Ph.D., Department of Education, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla
University, Hat Yai Campus, Thailand
Corresponding Author: E-mail: lkasetchai@yahoo.com
(Received: 30 March, 2016; Revised: 6 September, 2016; Accepted: 19 September, 2016)
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิททยาเขตหาดใหญ่

ปีปีทที่ 11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื
นมกราคม
- มิถ–ุนายน
่ 1อเดื
อนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

73

73

having bullied others by both forms of the screening inventory.
The number of students having bullied others found on the first and
second screening inventory forms were at moderate levels (x̅ = 1.60 and
1.59, respectively). Gender and grade of the students were risk factors
associated with students at risk of having bullying behavior at a
significance level of 0.001. The students who were more likely to be at
risk of having bullying behavior were as follows: those who were male
students (1.43 times), and those who were grade 6 students (4.78 times),
grade 5 students (3.88 times), grade 4 students (2.58 times), and grade 3
students (1.9 4 times). The results of the study would be useful for
related individuals and organizations in forming policy for preventing and
solving the problem of bullying behavior timely before it becomes more
severe and become a social problem that is difficult to solve in the
future.
Keywords: bullying behavior, Islamic Private, risk behavior, School screening
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
รังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาและวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงของตัวแปรเพศและระดับชั้นที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 1,500 คนด้วยแบบคัดกรองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา
และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์โปรแกรมอาร์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าค่ า ความถี่
ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า การทดสอบไคสแควร์ และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โลจีสติก
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
จานวนร้อยละ 32.53 ที่แบบคัดกรองทั้ง 2 ชุดจาแนกอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
รังแกผู้ อื่น โดยนั กเรี ยนมี พฤติ กรรมการรังแกผู้ อื่นจากการตอบแบบคั ดกรองชุ ดที่ 1
และแบบคัดกรองชุดที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 1.60 และ 1.59 ตามลาดับ)
และตั วแปรเพศและระดั บชั้นของนักเรียนเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพฤติ กรรมเสี่ ยง
ต่ อการรังแกผู้ อื่ น อย่ างมี นั ยส าคั ญ ที่ ระดั บ 0.001 โดยนั กเรี ยนที่ มี โอกาสสู งที่ จ ะมี
พฤติ กรรมเสี่ ยงต่ อการรังแกผู้ อื่นได้ แก่ นั กเรียนเพศชาย (1.43 เท่า) และนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (4.78 เท่า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3.88 เท่า) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (2.57 เท่า) และนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (1.94 เท่ า) ซึ่ งผล
การศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับกาหนดนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ปัญหา
ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากต่อการแก้ไขในอนาคต
คาสาคัญ: การคัดกรอง พฤติกรรมการรังแก พฤติกรรมเสี่ยง โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม
บทนา
พฤติกรรมการรังแกกันถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในหลาย
โรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นปัญหาที่รู้กันดีในบรรดากลุ่มนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง
ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิ ต สภาพจิตใจ อารมณ์ และร่างกายของนักเรียน โดยผู้ที่
ถูกรังแกมักจะได้รับบาดเจ็บ มีความทุกข์ และกลายมาเป็นรอยแผลหรือความทรงจา
จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ (Laeheem, 2009) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการรังแกและการ
ทาร้ายร่างกายกันในโรงเรียนแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และมี ผลกระทบต่อเด็ก
เป็นอย่างมาก แต่สังคมมักมองข้ามไป มองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของพฤติกรรมปกติของเด็ก จึงไม่ได้ให้ความสาคัญ ไม่ตระหนัก และไม่ให้ความ
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สนใจกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาการรั ง แกกั น ของนั ก เรี ย นเท่ า ที่ ค วร ( Tapanya, 2006;
Laeheem, 2013a) เหตุการณ์การรังแกกันในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่มักเป็นพฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีความแข็งแรงกว่าหรือที่มีจานวนมากกว่าไปกระทาต่อนักเรียนที่มีความ
อ่ อนแอกว่ าหรือที่ มี ป มด้ อยหรือที่ มี ร่า งกายไม่ ส มประกอบโดยการท าร้า ยร่างกาย
ท าร้า ยอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ท าร้ า ยจิ ต ใจ และกี ด กั้ น ทางสั ง คม (Farrington, 1993;
Laeheem, 2013a) สาเหตุสาคัญที่นักเรียนมักชอบรังแกผู้อื่นเพราะความสนุกสนาน
ต้ อ งการเรี ย กร้ อ งความสนใจ และต้ อ งการแสดงพลั ง อ านาจ (Besag, 1989;
Laeheem, 2013a) ในขณะที่ ผู้ ที่ ถู กรัง แกหรือ เหยื่ อ จากการรัง แกมี ค วามเสี่ ย งต่ อ
ความรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัย มีความวิตกกังวล เศร้าซึม เพื่อนปฏิเสธในการคบหา
ถูกกีดกั้นไม่ให้เข้าร่วมกลุ่ม ลาออกจากโรงเรียน และในที่สุดอาจตัดสินใจพกพาอาวุธไป
โรงเรียน เช่น มีด ไม้ และปืน เป็นต้น เพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อแก้แค้ น (Boulton &
Underwood, 1992; Craig, 1998; Laeheem, 2013a)
นอกจากนี้ปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนยังเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน
หนั กใจให้กับพ่ อแม่ ผู้ป กครอง ครูอาจารย์ ผู้ บริหารทางการศึกษา และบุคคลอื่น ๆ
ในสังคม ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งผลร้ายหรือความเสียหายต่อตัวเด็กหรือสังคม
ในอนาคตได้ เพราะผู้ที่มีพฤติกรรมรังแกซ้า ๆ กันหลาย ๆ ครั้งจนกลายเป็นนิสัยความ
เคยชินอาจส่งผลให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความหยาบคาย ก้าวร้าว ป่ าเถื่อน อันธพาล
และในที่ สุดอาจกลายเป็ นอาชญากร (Besag, 2006; Laeheem, 2013a) ดั งที่ มีการ
นาเสนอข่าวเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมของเด็กในประเทศไทย เช่น การขโมยเงิน
พ่ อ แม่ การท าร้ า ยพ่ อ แม่ การท าร้ า ยครู การขู่ ก รรโชก การขู่ ฆ่ า เพื่ อ น การตบตี
การทะเลาะวิวาทกัน การยกพวกตีกัน และการรับน้องอย่างโหดเหี้ยมทารุณ เป็นต้น
(Pengpinij, 2006) โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมการรังแกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ พฤติกรรมการรังแกทางร่างกาย และพฤติกรรมการรังแกทางวาจา ซึ่งพฤติกรรม
การรังแกทางร่างกาย หมายถึง การแสดงการกระทาหรือท่าทางโดยใช้ส่วนประกอบ
ของร่างกายจนทาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เช่น ตบ ตี แหย่ ชก เตะ ต่อย กัด
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ข่วน บีบคอ หยิก และขว้างสิ่งของใส่ เป็นต้น ในขณะที่พฤติกรรมการรังแกทางวาจา
หมายถึง การใช้คาพูดเพื่อให้ผู้อื่นมีความรู้สึกอับอาย เจ็บใจ และเสียอารมณ์ เช่น ด่าว่า
เหน็บแนมใช้วาจาหยาบคาย สบประมาท ล้อเลียน ใส่ร้าย และซุบซิบนินทา เป็นต้น
(Coloroso, 2004; Laeheem, 2013a)
จากการศึกษาถึงความชุกของพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่าพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นมีอัตราสัดส่วนที่สูงมากเกือบทุกประเทศ เช่น
ร้อยละ 56 ของนั กเรียนในประเทศแอฟริกาใต้ (Greeff, 2004) ร้อยละ 38 ในประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ (Veenstra, 2005) ร้ อ ยละ 34 ในประเทศออสเตรเลี ย (Ahmed &
Braithwaite, 2004) ร้อยละ 30 ในประเทศไนจีเรีย (Egbochuku, 2007) ร้อยละ 22
ในประเทศอิตาลี (Gini, 2008) ร้อยละ 21 ในประเทศแคนาดา (Hawkins, Pepler, &
Craig, 2001) และร้ อ ยละ 20 ในประเทศมาเลเซี ย (Wan Salwina et al., 2009)
ในขณะที่ผลการศึกษาในประเทศไทย พบว่านักเรียนในประเทศไทยมีพฤติกรรมการ
รังแกผู้อื่นร้อยละ 42 และเมื่อจาแนกตามภูมิภาคปรากฏว่าพบร้อยละ 44 ในภาคเหนือ
พบร้ อ ยละ 40 ในภาคกลาง พบร้ อ ยละ 39 ในภาคตะวั น ตก พบร้ อ ยละ 35
ในตะวันออกเฉียงเหนือ และพบร้อยละ 27 ในภาคใต้ (Tapanya, 2006) นักเรียนใน
อาเภอเมื อง จังหวัดเชียงใหม่มี พฤติ กรรมการรังแกผู้ อื่น 56.70 (Junlapiya, 2007)
นักเรียนในจังหวัดปัตตานีมีพฤติกรรมรังแกร้อยละ 18.5 (Yodprang, 2007) นักเรียน
ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ปั ต ตานี มี พ ฤติ ก รรมการรั ง แกร้ อ ยละ 32.90 (Laeheem,
Kuning, McNeil, & Besag, 2008) และร้ อ ยละ 20.90 (Laeheem, Kuning, & McNeil,
2009) นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ า กับ 3.09 (Laeheem, 2013b) นั กเรีย นโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลามีพฤติกรรมการรังแกอยู่ในระดับปานกลาง
โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ 2.78 (Laeheem & Sungkharat, 2012a; Laeheem &
Sungkharat, 2012) และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลามี
พฤติกรรมการรังแกร้อยละ 37.9 (Laeheem, 2014)
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โดยปกติแล้วพฤติกรรมการรังแกกันมีความเกี่ยวข้องกับเพศและระดับชั้นของ
นักเรียน โดยผลการศึกษาจานวนมากที่ศึกษาพบว่านักเรียนเพศชายจะมีพฤติกรรมการ
รังแกสูงกว่านักเรียนเพศหญิงและอยู่ในระดับชั้นสูงกว่าหรือมีอายุมากกว่าจะมีพฤติกรรม
การรังแกสูงกว่านักเรียนอยู่ระดับต่ากว่าหรือมีอายุน้อยกว่า (Besag, 1989; Yodprang,
2007; Laeheem, Kuning, McNeil, & Besag, 2008; Laeheem, Kuning, McNeil, &
Besag, 2008; Laeheem, 2013a) ดั งนั้ นจะเห็ นได้ ว่าพฤติ กรรมการรังแกกันระหว่ าง
นักเรียนเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสาคัญ ให้ความสนใจ และให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ
จากบุ คคลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ครูอาจารย์ บิ ดามารดา ผู้ปกครอง
ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่น นักสังคมสงเคราะห์ และข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่ อให้ ความช่ วยเหลือและปรับปรุงแก้ไขให้ เป็ นพฤติ กรรมที่ เหมาะสม และเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นต่อไป ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ทราบถึง
พฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียน คือ การใช้แบบคัดกรองเพื่อวัดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
รังแก ซึ่ งเป็ นเครื่องมื อหนึ่ งที่ ใช้ ในการพิ จารณาเพื่ อจ าแนกบุ คคลออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรอง เพื่อให้การช่วยเหลือป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาตามแต่กรณี (Department of Mental Health, 2001)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลการคัด
กรองพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนาแบบคัดกรองพฤติกรรมการรังแกไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยา และสามารถแก้ไขปัญหาถูกบุ คคล นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการกับปัญหาพฤติกรรมรังแกของนักเรียน ก่อนจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจน
เป็นปัญหาของสังคมและช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาผลการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของนักเรีย น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของตัวแปรเพศและระดับชั้นที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ไ ด้ แ ก่ นั ก เรีย นโรงเรีย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จานวน 1,500 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้ น ตอน (multi stage sampling) ดั ง นี้ ขั้ น ที่ 1 ก าหนดขนาดโรงเรีย น
ออกเป็ น 3 ขนาดตามเกณฑ์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Information Technology
Operations Center, 2015) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก
คือ โรงเรียนที่ จานวนนักเรียนต่ากว่า 500 คน (มี 10 โรง) โรงเรียนขนาดกลาง คือ
โรงเรียนที่ จานวนนั กเรียน 501 - 1,500 คน (มี 4 โรง) และโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ
โรงเรียนที่จานวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน (มี 1 โรง) ขั้นที่ 2 เลือกโรงเรียนในแต่
ละขนาดตามสั ด ส่ ว น (ใหญ่ 1: กลาง 4: เล็ ก : 10) ได้ โ รงเรี ย นขนาดใหญ่ 1 โรง
ขนาดกลาง 2 โรง และขนาดเล็ก 4 โรง โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับฉลากแบบไม่ใส่คืน ขั้นที่ 3 กาหนดจานวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วน
นักเรียนทั้งหมด แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ช่วงชั้น โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
คือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) แล้วเก็บข้อมูลทุกระดับชั้นตามสัดส่วนนักเรียนที่คานวณ
ได้ของแต่ละ โรงเรียน และขั้นที่ 4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างขั้นสุดท้าย โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน

วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิททยาเขตหาดใหญ่

ปีปีทที่ 11
บทีบ่ 1ทีเดื
นมกราคม
- มิถ–ุนายน
่ี 11ฉบัฉบั
่ 1อเดื
อนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

79

79

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแก
ผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา (Laeheem &
Sungkharat, 2012b) ซึ่งเป็นแบบคัดกรองที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและผ่านกระบวนการ
หาคุณ ภาพเครื่องมือและมี เกณฑ์ ป กติ ในการแปลผลแล้ว โดยเป็ น แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 4 ประจา 3 บ่อยครั้ง 2 ค่อนข้างบ่อย 1 นาน ๆ ครั้ง และ
0 ไม่เคย ซึ่งแบบคัดกรองดังกล่าวมี 2 ชุดที่ มี ลักษณะข้อคาถามต่ างกัน คือ ชุ ดที่ 1
เป็ น การถามพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นในสถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
เมื่อทะเลาะกับเพื่อนก็มักจะลงเอยด้วยการชกต่อย ฉันเคยพูดข่มขู่เพื่อนในห้อง และฉัน
จะผลักเพื่ อนให้ พ้ นทางเดิ น เป็ นต้ น ซึ่งมี ค่าดั ชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00
มี ค่ าอ านาจจ าแนกด้ ว ยการทดสอบที ระหว่ าง 2.98 - 12.44 และค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.33 - 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.943 ส่วนชุดที่ 2 เป็น
การถามนักเรียนว่าเคยแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือไม่ และบ่อยครั้งแค่ไหน เช่น การ
เตะ การชกต่อย และการล้อเลียน เป็นต้น โดยนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแก
ผู้อื่นคือ นักเรียนที่แบบคัดกรองทั้งสองชุดต้องจาแนกว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตรงกัน
ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
1.00 ทุ กข้อ มี ค่ าอ านาจจ าแนกด้ วยการทดสอบที ระหว่า ง 7.27 - 18.65 และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.28 - 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.954
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยออกเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับนักวิจัยผู้ช่วยซึ่งมีประสบการณ์ในการ
เก็บข้อมูลมาแล้วหลายเรื่อง โดยจะเน้นนักวิจัยในพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลเป็นหลัก โดยจะมี
การจัดอบรมนักวิจัยผู้ช่วยเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ตรงกัน
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ (R Program) เพื่ อวิเคราะห์
ข้อมูลภาคบรรยายโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของตัวแปรเพศและระดับชั้นที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
รังแกผู้อื่นของนักเรียนด้วยการทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โลจีสติก
5. เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยสาหรับ ระดับพฤติกรรม
การรังแกผู้อื่นของนักเรียนตามแนวคิดของ Laeheem (2015) กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย 0.00 - 0.50
หมายถึงน้ อยที่ สุ ด 0.51 - 1.50 หมายถึงน้ อย 1.51 - 2.50 หมายถึงปานกลาง 2.51 - 3.50
หมายถึงมาก และ 3.51 - 4.00 หมายถึงมากที่สุด
6. เกณฑ์ปกติของแบบคัดกรอง
นักเรียนที่จัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของแบบคัด
กรองชุ ด ที่ 1 คื อ คนที่ ได้ ค ะแนนตั้ งแต่ 51 คะแนนขึ้น ไป (T56) และแบบคัด กรอง
ชุดที่ 2 คือ คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 56 คะแนนขึ้นไป (T56) โดยเป็นนักเรียนที่แบบคัด
กรองทั้ง 2 ชุดจาแนกนักเรียนอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นตรงกัน
ซึ่งในการพัฒนาแบบคัดกรองดังกล่าวข้างต้น พบว่า แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การรังแกผู้อื่นทั้ง 2 ชุดสามารถจาแนกนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นได้
ตรงกันถึงร้อยละ 100.00 (Laeheem & Sungkharat, 2012b)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
นั กเรีย นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในจั งหวัด ยะลา จานวน
1,500 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.80) มากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 45.20) มีอายุ 11 ปีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 37.00) รองลงมามีอายุ
9-10 ปี (ร้อยละ 35.90) และอายุ 8 ปีลงมา (ร้อยละ 27.10) ตามลาดับ เรียนอยู่ใน
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ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ
16.7) เรีย นอยู่ ในโรงเรีย นเขตชนบท (ร้อยละ 66.70) มากกว่ า เขตเมื อ ง (ร้อ ยละ
33.30) และเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มากที่สุด (ร้อยละ 61.47) รองลงมาเรียนอยู่
ในโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 25.07) และโรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อยละ 12.46)
2. ข้อมูลเบื้องต้นของแบบคัดกรอง
แบบคั ด กรองพฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อการรังแกผู้ อื่น ของนั กเรีย นโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมี 2 ชุดที่มีลักษณะข้อคาถามต่างกัน คือ ชุดที่ 1 มีคาถาม
จานวน 26 ข้อ โดยเป็นการถามพฤติกรรมของนักเรียนในสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ เช่น เมื่อทะเลาะกับเพื่อนก็มักจะลงเอยด้วยการชกต่อย ฉันเคยพูดข่มขู่เพื่อนใน
ห้อง และฉันจะผลักเพื่อนให้พ้นทางเดิน เป็นต้น ส่วนชุดที่ 2 มีคาถามจานวน 28 ข้อ
โดยเป็นการถามนักเรียนว่าเคยแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือไม่ และบ่อยครั้งแค่ไหน
เช่น การเตะ การชกต่อย และการล้อเลียน เป็นต้น ซึ่งผลจากการคัดกรองนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาได้ผลดังนี้
2.1 นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจั ง หวั ด ยะลามี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นจากการตอบแบบคัดกรองชุดที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = 1.60) เมื่ อพิ จารณาข้อคาถามที่นั กเรียนมี พ ฤติกรรมการรังแกผู้อื่น
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ
ข้อ 20 ฉันเอาเท้าขวางทางเดินเพื่อนที่ฉันไม่ชอบให้เขาหกล้ม (x̅ = 1.95)
ข้อ 7 ฉันพูดจาเยาะเย้ยให้เพื่อนโกรธ
(x̅ = 1.74)
ข้อ 12 ฉันเคยตอกย้าจุดด้อยหรือหน้าตาผิวพรรณของเพื่อน
(x̅ = 1.72)
ข้อ 6 ฉันเคยพูดตอกย้าเพื่อนที่โดนครูตาหนิ
(x̅ = 1.71)
ข้อ 8 ฉันจะขู่ทาร้ายคนที่ทาให้ฉันเดือดร้อน
(x̅ = 1.69)
รายละเอียดดังตาราง 1

8282

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม -– มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
, No.1
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2
July January
- December
2018

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบคัดกรองชุดที่ 1
พฤติกรรม
x̅
1. ฉันเคยเอาปมด้อยของผู้อื่นมาพูดเป็นเรื่องสนุก
1.55
2. ฉันวิจารณ์เพื่อนต่อหน้าคนอื่น เพือ่ ให้เขาอับอาย/เสียหน้า 1.50
3. ฉันเคยด่าว่าเพื่อนที่ฉนั ไม่ชอบ
1.52
4. ฉันเคยพูดข่มขู่เพื่อนในห้อง
1.51
5. ฉันเคยตวาดเสียงดังกับเพื่อนทีฉ่ ันไม่พอใจ/อารมณ์เสีย 1.57
6. ฉันเคยพูดตอกย้าเพื่อนที่โดนครูตาหนิ
1.71
7. ฉันพูดจาเยาะเย้ยให้เพื่อนโกรธ
1.74
8. ฉันจะขู่ทาร้ายคนทีท่ าให้ฉันเดือดร้อน
1.69
9. ฉันจะพูดคาไม่สุภาพกับเพื่อนทีม่ ีปัญหาหรือที่ราคาญ
1.68
10. ฉันเคยล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพื่อน
1.68
11. ฉันเคยล้อเลียนอาชีพพ่อแม่ของเพื่อน
1.68
12. ฉันเคยตอกย้าจุดด้อยหรือหน้าตาผิวพรรณของเพื่อน
1.72
13. ฉันเคยล้อเลียนกิริยาท่าทางของเพื่อน
1.55
14. ฉันเคยขว้างปาสิ่งของใส่เพื่อนทีก่ าลังเล่นกันอยู่
1.54
15. ฉันแหย่เพื่อนที่กาลังตั้งใจเรียน
1.55
16. ฉันเคยเอาสิ่งที่เพื่อนกลัวมาหยอกให้เพื่อนตกใจ (จิ้งจกแมลงสาบ) 1.55
17. ฉันจะเดินชนคนที่ยืนขวางทางฉัน
1.53
18. เมื่อฉันทะเลาะกับเพื่อนมักลงเอยด้วยการชกต่อย
1.53
19. ฉันทาให้ครูสนใจโดยแกล้งเพื่อน
1.50
20. ฉันเอาเท้าขวางทางเดินเพื่อนทีฉ่ ันไม่ชอบให้เขาหกล้ม
1.95
21. ฉันจะชวนเพื่อนไปทาร้ายร่างกายคนที่ฉันไม่พอใจ/โกรธ 1.52
22. ฉันจะผลักเพื่อนให้พ้นทางเดิน
1.55

S.D.
0.93
0.94
0.92
0.91
0.89
1.02
1.04
1.02
0.97
0.98
1.03
1.02
0.88
0.89
0.89
0.87
0.89
0.90
0.88
0.66
0.80
0.79
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ระดับ
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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83

23.
24.
25.
26.

พฤติกรรม
ฉันแกล้งดึงกางเกงเพื่อนเพื่อให้เพื่อนอับอาย
ฉันแกล้งถลกกระโปรงเพื่อนเพราะเป็นเรื่องสนุก
ฉันจะทาลายสิ่งของของคนที่ฉันไม่ชอบหรือไม่พอใจ
ฉันดึงเก้าอี้ให้เพื่อนหกล้มพลาดจากเก้าอี้
รวมโดยเฉลี่ย

S.D. ระดับ
0.78 ปานกลาง
0.76 ปานกลาง
0.79 ปานกลาง
0.84
น้อย
0.62 ปานกลาง

x̅

1.54
1.59
1.57
1.46
1.60

2. นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การรังแกผู้อื่นจากการตอบแบบคัดกรองชุดที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 1.59)
เมื่อพิจารณาข้อคาถามที่นักเรียนมีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นสูงสุด 5 อันดับแรก คือ
ข้อ 6 ผลัก
(x̅ = 1.81)
ข้อ 26 ดูถูกฐานะทางบ้าน/การเงิน (x̅ = 1.69)
ข้อ 11 กัด
(x̅ = 1.62)
ข้อ 11 ด่าว่า
(x̅ = 1.61)
ข้อ 27 ดูถูกผลการเรียน
(x̅ = 1.61)
รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบคัดกรองชุดที่ 2
พฤติกรรม
S.D.
x̅
1. เตะ
1.52
0.92
2. ชกต่อย
1.54
0.85
3. ถีบ
1.53
0.92
4. ทุบ
1.55
0.87
5. ตี
1.54
0.92
6. ผลัก
1.81
0.75
84

84

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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พฤติกรรม
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ตบ
เข่า
ศอก
ขว้างสิ่งของใส่
กัด
หยิก
ข่วน
ดึงผม
บีบคอ
ด่าว่า
ตะคอก/ตวาด
พูดคาหยาบคาย
พูดจาประชดประชัน
พูดจาเยาะเย้ย
สบประมาท
พูดโต้เถียง
ล้อเลียนอาชีพพ่อแม่
ล้อเลียนชื่อพ่อแม่
ล้อเลียนรูปร่างหน้าตา/ผิวพรรณ
ดูถูกฐานะทางบ้าน/การเงิน
ดูถูกผลการเรียน
ตอกย้าจุดด้อย/ความพิการ
รวมโดยเฉลี่ย

x̅

1.53
1.60
1.57
1.58
1.62
1.61
1.56
1.57
1.60
1.61
1.58
1.59
1.60
1.60
1.59
1.60
1.60
1.59
1.57
1.69
1.61
1.50
1.59

S.D.
0.83
0.92
0.87
0.90
0.90
0.89
0.88
0.87
0.87
0.89
0.86
0.88
0.89
0.89
0.90
0.90
0.91
0.94
0.93
0.90
0.91
0.72
0.77

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
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3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นชุดที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
41.48 คะแนน (x̅ = 41.48) โดยมี คะแนนสู งสุ ด เท่ ากับ 100 คะแนน และคะแนน
ต่าสุดเท่ากับ 10 คะแนน (ดังตาราง 3) และแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแก
ผู้อื่นชุดที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.44 คะแนน ( x̅ = 44.44) โดยมีคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 106 คะแนน และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 14 คะแนน (ดังตาราง 4)
ตาราง 3 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงชุดที่ 1
จานวนข้อคาถาม คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด x̅
S.D.
26
104
100
10
41.48 16.03
ตาราง 4 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงชุดที่ 2
จานวนข้อคาถาม คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
S.D.
x̅
28
112
106
14
44.44 21.54
ผลการพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาตามเกณฑ์ปกติของแบบคัดกรองชุดที่ 1 ที่กาหนดให้นักเรียน
ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป (T56) และแบบคัดกรองชุดที่ 2 ที่กาหนดให้นักเรียนที่
ได้คะแนนตั้งแต่ 56 คะแนนขึ้นไป (T56) อยู่ในกลุ่มที่มี พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นชุดที่ 1
จาแนกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรม
เสี่ ยงต่ อการรั งแกผู้ อื่นจ านวน 492 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.80 ในขณะที่ แบบคั ดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นชุดที่ 2 จาแนกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจั งหวัดยะลาอยู่ในกลุ่มที่ มี พฤติกรรมเสี่ยงต่ อการรังแกผู้อื่นจานวน 493 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.86 โดยนั กเรียนที่ ถูกพิ จารณาว่ ามี พฤติ กรรมเสี่ ยงต่ อการรั งแกผู้ อื่ นในขั้ น
สุดท้ายคือ นักเรียนที่แบบคัดกรองทั้ง 2 ชุดจาแนกว่าอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
86
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รังแกผู้อื่นได้ตรงกัน ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนจานวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 32.53 ที่แบบ
คั ด กรองทั้ ง 2 ชุ ด จ าแนกนั ก เรี ย นอยู่ ในกลุ่ ม ที่ มี พฤติ กรรมเสี่ ย งต่ อการรั งแกผู้ อื่ น
รายละเอียดดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของแบบคัดกรองทั้ง 2 ชุด
แบบคัดกรอง
แบบคัดกรองชุดที่ 2
รวม
ชุดที่ 1
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 1,003 (66.87%)
5 (0.33%)
1,008 (67.20%)
มีพฤติกรรมเสี่ยง
4 (0.27%)
488 (32.53%)
492 (32.80%)
รวม
1,007 (67.14%)
493 (32.86%)
1,500 (100.00%)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นกับเพศและระดับชั้น
ของนักเรียน
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นกับ
เพศและระดับชั้นของนักเรียน โดยวิเคราะห์ Chi-square พบว่า เพศและระดับชั้นของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .001 โดยนั กเรีย นที่ มี พ ฤติกรรมเสี่ ย งต่ อการรังแกผู้ อื่น ในสั ด ส่ว นที่ สู ง ได้ แ ก่
นักเรียนเพศชายและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นกับเพศและระดับชั้น
ของนักเรียน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
คุณลักษณะ
Chi-square p value
ไม่เสี่ยง
เสี่ยง
เพศ
23.122
.000
หญิง
72.7
27.3
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คุณลักษณะ
ชาย
ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
Chi-square p value
ไม่เสี่ยง
เสี่ยง
61.1
38.9
97.121
.000
84.4
15.6
77.6
22.4
71.6
28.4
64.8
35.2
57.2
42.8
49.2
50.8

จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของเพศและระดับชั้นของนักเรียนที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น โดยวิเคราะห์ Binary Logistic Regression พบว่า
เพศและระดับชั้นของนักเรียนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแก
ผู้อื่นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .001 โดยนักเรียนเพศชายมีโอกาสสูงกว่านักเรียนเพศ
หญิงถึง 1.43 เท่าที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีโอกาสสูงที่สุด 4.78 เท่า รองลงมาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูง 3.88 เท่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูง 2.57 เท่า และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูง 1.94 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดดังตาราง 7
ตาราง 7 ปัจจัยเสี่ยงของเพศและระดับชั้นที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น
95 % Confidence
ปัจจัยเสี่ยง
Odds ratio
S.E. p value
interval (C.I.)
เพศ
0.003
หญิง
1
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ปัจจัยเสี่ยง

Odds ratio

ชาย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

1.43
1
1.44
1.94
2.57
3.88
4.78

95 % Confidence
S.E.
interval (C.I.)
1.13, 1.80
0.12

0.91, 2.28
1.24, 3.02
1.66, 3.98
2.53, 5.93
3.10, 7.38

0.23
0.23
0.22
0.22
0.22

p value
0.003
0.000
0.116
0.004
0.000
0.000
0.000

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่สาคัญว่าแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การรังแกผู้อื่นทั้ง 2 ชุดสามารถจาแนกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่ใน
กลุ่ม ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นได้ตรงกัน จานวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ
32.53 โดยตัวแปรเพศและระดับชั้นของนักเรียนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 โดยนักเรียนที่มีโอกาสสูงที่จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นได้แก่ นักเรียนเพศชาย (1.43 เท่า) และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (4.78 เท่า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3.88 เท่า) นักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 (2.57 เท่ า ) และนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 (1.94 เท่ า )
ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สงู มาก เมื่อพิจารณาถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่มุ่งขัดเกลานักเรียนด้วยหลักการศาสนาอิสลาม โดยมีการเรียนการสอนวิชา
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องหลักการศรัทธาและคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งการเน้นให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสาคัญในการ
ขัดเกลานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักคาสอนใน
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ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเกราะที่สาคัญในการป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ผิดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการศาสนา ดังที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า การนาหลักการ
ของศาสนาอิสลามมาใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีค วามรู้ ความสามารถ มี ความศรัทธามั่ น ต่ ออั ลลอฮฺ และมี บุ คลิ กภาพที่ ดี งามตาม
แบบอย่างของนบีมุฮัมมัด (Ministry of Education, 2010) และพฤติกรรมการรังแก
กันไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากด้วยเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการเรียนการสอนวิชาศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องหลักการศรัทธาและคุณ ธรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นย้าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมตามวิถีอิสลามและเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ในโรงเรียนยังเน้น
ให้ นั ก เรีย นได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ อย่ า งเคร่ง ครัด ซึ่ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการขัด เกลา
นักเรียนให้มีคุณธรรม มีความประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักคาสอนในศาสนา
อิส ลาม รวมทั้ งมี การเรีย นการสอนเนื้ อหาเกี่ยวกั บ ข้อห้ ามและโทษของการท าร้า ย
ร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึ กและจิ ต ใจคนอื่ น และแนวทางการมี พ ฤติ กรรมที่ ดี ที่ พึ ง
ประสงค์ตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข (Laeheem,
2013a; Laeheem, 2013b)
ปั ญ หาพฤติ ก รรมการรังแกที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ างนั กเรีย นโรงเรีย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะว่าเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อนักเรียนที่ถูกเพื่อนรังแก (เหยื่อ) และต่อนักเรียนที่มี
พฤติกรรมการรังแกผู้อื่น รวมทั้งส่งผลร้ายและทาให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียนหรือ
สั ง คมในอนาคตได้ โดยนั ก เรีย นที่ มี พ ฤติ กรรมการรังแกซ้ า ๆ กัน หลาย ๆ ครั้งจน
กลายเป็นนิสัยความเคยชินอาจส่งผลให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความหยาบคาย ก้าวร้าว
ป่าเถื่อน อันธพาล และในที่สุดอาจกลายเป็นอาชญากรในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจ
ส่งผลต่อเนื่องทาให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งการกระทาต่อคู่สมรส
การกระทาต่อบุตรหลาน และการกระทาต่อบิดามารดาที่แก่ชรา ในขณะที่นักเรียนที่
ถูกเพื่อนรังแก (เหยื่อ) ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตในโรงเรียน เกิดความทุกข์ใจ เครียด
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หวาดระแวง และบางคนมีการพกพาอาวุธเพื่อใช้ในการป้องกันตัวหรือใช้แก้แค้นกับ
นักเรียนที่เคยรังแก ดังผลการศึกษาที่พบว่าเมื่อเหตุการณ์การรังแกระหว่างนักเรียน
เกิดขึ้นในแต่ละครั้งย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่นักเรียนที่ถูกเพื่อน
รังแกหรือเหยื่อและนักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแก ซึ่งผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นทันที
ในขณะที่ ผลกระทบบางอย่างสามารถสะสมความเคยชินหรือรอยความทรงจาที่ไม่ดี
จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคตได้ (Laeheem, 2013) นักเรียนที่ถูกเพื่ อนรังแกจะ
ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความหวาดกลัว วิตกกังวล ปฏิเสธการเข้าร่วม
กลุ่ม ไม่กล้ามาโรงเรียนหรือลาออกจากโรงเรีย น และพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตัวหรือ
แก้แค้น (Boulton & Underwood, 1992; Craig, 1998; Laeheem, 2009) ซึ่งเหยื่อ
บางรายได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นอาการสาหัสและต้องเข้าโรงพยาบาล ( Laeheem &
Baka, 2012) นักเรีย นที่ ถูกเพื่ อนรังแกจะมีอาการวิ กลจริต นอนไม่หลั บ และนอน
ละเมอหรือนอนฝันร้าย นักเรียนบางคนถึงขั้นนอนฉี่รดที่นอนเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวตาม
หลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลานอนก็ตาม (Kalitiala-Heino & Rimpela, 1999)
นักเรียนที่ถูกเพื่อนรังแกจะไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเองต่า
มีภาคภูมิใจในตนเองต่า เกิดภาวะซึมเศร้า โกรธแค้น และมีความปรารถนาที่จะแก้แค้น
(Hanish, 2000; Hazler, 2000) นักเรียนที่ถูกเพื่อนรังแกบางรายต้องอยู่ในภาวะที่คิด
ไม่ตกและหมดความอดทนกับปัญหาที่ตนเองประสบอาจส่งผลให้เขามีความคิดและ
พยายามที่จะฆ่าตัวตายหรือบางคนมีการฆ่าตัวตายแล้ว (Kaltiala-Heino & Rimpela,
1999; Walsh, 2005) และเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนที่ถูกเพื่อนรังแกจะมีระดับภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าปกติ และมีแนวโน้มเชิงลบที่อาจทาให้เขาไปรังแกหรือทาร้ายร่างกาย
ผู้อื่น เช่ น การทะเลาะตบตีกับ คู่สมรสและบุ คคลในครอบครัว และการลงโทษบุ ต ร
หลานอย่างรุนแรง เป็นต้น (Bernstein & Watson, 1997)
ในขณะที่นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแกมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
และมีพฤติกรรมรุนแรงในสังคมและในครอบครัวต่อไปในอนาคต ดังที่เคยกระทาเมื่อ
ตอนที่ ยังเป็ น เด็กนักเรียน เช่น การทะเลาะตบตี กับ คู่สมรสและบุ คคลในครอบครัว
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การลงโทษบุ ต รหลานอย่ า งรุ น แรง และการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ (Laeheem &
Chongruksa, 2 0 1 1 ; Laeheem, Kuning, McNeil, & Besag, 2008; Laeheem,
Kuning, & McNeil, 2009) นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแกมีแนวโน้มสูงที่ก่ออาชญากรรม
ที่ร้ายแรง เช่น การขับรถเร็ว การขับรถผิดจราจร การข่มขู่เพื่อนบ้าน การทะเลาะวิวาท
การท าร้ายร่างกาย และการเป็ น มื อปื น รับ จ้ าง เป็ น ต้น และบางคนอาจกลายเป็ น
อั น ธพาลหรือ อาชญากร (Farrington, 1993; Marano, 1995; Junger-Tas, 1996)
นั ก เรีย นที่ มี พ ฤติ ก รรมการรั ง แกมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะติ ด สุ ร า ยาเสพติ ด และการพนั น
เนื่องจากพฤติกรรมการรังแกทาให้เขากลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติและมีภาวะ
ทางจิตเสื่อม ดังมีรายงานว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการรังแกและพฤติกรรมก้าวร้าวสามารถ
บั่นทอนทักษะทางปัญญา (Atlas & Pepler, 1998)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาพฤติกรรมการรังแกมีผลกระทบทั้งต่อนักเรียนที่ถูกเพื่อน
รังแกและนักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแก ซึ่งบางอย่างอาจเป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อยที่ไม่
ค่อยหนักหนาสาหัสเท่าใดนัก เช่น ทาให้เกิดความอับอาย การนอนไม่หลับ และการนอน
ละเมอ เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านั้นเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็อาจเป็นชนวนสาคัญทีอ่ าจทา
ให้ส่งผลกระทบในระดับที่รุนแรงมากขึ้นต่อไปได้ ดังเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างของนักศึกษา
ที่พยายามจะฆ่าตัวตาย เพราะถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชาย จน
ทาให้ตนเองรู้สึกอับอายขายขี้หน้า เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการรังแกระหว่าง
นักเรียนเป็นปัญหาที่สาคัญที่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ
และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่ปัญหา
ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ครูอาจารย์ บิดามารดา
ผู้ปกครอง ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่น นักสังคมสงเคราะห์ และข้าราชการในหน่วยงาน
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ต่ าง ๆ เป็ น ต้ น ต้ องให้ ความส าคั ญ ให้ ค วามสนใจ และให้ ค วามเอาใจใส่ กั บ ปั ญ หา
พฤติกรรมการรังแกกันระหว่างนักเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือและปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
พฤติ กรรมที่ เหมาะสม และป้ องกั นไม่ ให้ นั กเรียนมี พ ฤติ กรรมที่ รุน แรงมากขึ้น ต่ อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหันมาให้ความสนใจกับนักเรียนเพศชายและนักเรียนที่เรียนใน
ระดับชั้นที่สูงให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การรังแกผู้อื่น
1.2 บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมไทยต้องมองว่าพฤติกรรมการ
รังแกกันระหว่างนักเรียนไม่ได้เป็นพฤติกรรมตามปกติธรรมดาตามวัยเด็กของนักเรียน
ไม่ ได้ เป็ น พฤติ กรรมการเล่ น อย่ า งสนุ กสนานที่ อาจเกิน เลยขอบเขต และไม่ ได้ เป็ น
พฤติกรรมที่เป็นความไร้เดียงสาของนักเรียนเอง ดังนั้นบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ความสนใจที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่ าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
1.3 ผู้บริหารสถานและครูต้องมีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ ขั้นตอนในการดาเนินการ และการตรวจคะแนนในการใช้
แบบคัดกรองดังกล่าว โดยศึกษาจากคู่มือการใช้แบบคัดกรองอย่างละเอียด ซึ่งแบบคัด
กรองนี้มีประโยชน์สาหรับครู อาจารย์ บุคลากรแนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นเบื้องต้น เพื่อช่วยให้สามารถคัดกรองนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และสามารถแก้ไขปัญหาถูกบุคคล ก่อนที่จะส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันและจัดการกับปัญหาพฤติกรรมการรังแกของ
นักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจน
เป็นปัญหาของสังคมและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษากับพฤติกรรมการรังแกกันระหว่างนักเรียนและผลของ
การใช้แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ หรื อ ศึ ก ษาวิ จั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อื่ น ๆแล้ ว น าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ม า
เปรียบเทียบเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการกาหนดแนวนโยบายต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันและลดพฤติกรรมการรังแกกัน
ระหว่างนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อใช้ควบคู่กับแบบสอบคัดกรองดังกล่าวข้างต้น
2.3 ควรมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ ไขปัญหาพฤติกรรม
การรังแกของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรมกลุ่มศึกษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการอบรม
แนวทางตามวิ ถี อิ ส ลาม การแนะน าตั ก เตื อ นเชิ ง สร้า งสรรค์ การประพฤติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ ดี และการสอนศาสนา การฝึ กอบรมระเบี ย บวินั ย และจั ด โครงการแก่
นั กเรียนเป็ น พิ เศษ โดยเน้ น กระบวนการขัด เกลาจิต ใจ อารมณ์ สติ ปั ญ ญา และจิ ต
วิญ ญาณทางศาสนาอิ ส ลาม เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ องกั บ บริบ ทของ
โรงเรียนและคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายต่อไป
คาขอบคุณ
การวิ จั ยในครั้งนี้ ได้ รับทุ นอุ ดหนุ นการวิ จั ยจากกองทุ นวิ จั ยคณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 สัญญารับทุนเลขที่ ป.001/2559
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