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บทคัดยอ 

  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหผลงานวิจัยที่เก่ียวกับการรงัแกในประเทศไทย ประชากรท่ี

ใชในการศึกษาครั้งนี้ คืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรังแกของเยาวชนในประเทศไทยจากการ

สืบคนฐานขอมูล ThaiLis ที่ดําเนินการในระหวางป พ.ศ. 2558-2563 จํานวน 22 รายการ เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยคือแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คา

รอยละและการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ขอมูลเบ้ืองตนของงานวิจัย สวนใหญเปนวิทยานิพนธฉบับเต็ม จํานวน  12 รายการ (รอย

ละ  54.55) และตีพิมพที่ในป 2560 มากที่สุด (รอยละ 31.82) 

2. วัตถุประสงคในการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการรังแกหรือการกลั่นแกลงเพ่ือศึกษาสาเหตุ 

ผลกระทบและวิธีการแกไขปญหามีจํานวนมากที่สุด (รอยละ 31.82) รองลงมาคือเพื่อศึกษาการรับรู 

ทัศนคติ ปจจัยที่มีผลตอการกลั่นแกลง (รอยละ 22.73) และเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูและการใหการ

ปรกึษา (รอยละ 13.64) ตามลําดับ 

3. งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหมีการใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจมากที่สุด (รอยละ 31.82) 

รองลงมาคือการวิจัยเชิงคุณภาพ (รอยละ 18.18) และการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง (รอยละ 18.18) 



 
 

4. กลุมตัวอยางในงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห เปนนักเรียนมัธยมศึกษา มีจํานวนมากที่สุด    

(รอยละ 40.91) รองลงมาคือนักเรียนประถมศึกษา (รอยละ 18.18) และบุคคลทั่วไปท่ีเขาใชสื่อสังคม

ออนไลน  (รอยละ 13.64) ตามลําดับ 

5. เครื่องมือการวิจัยที่นํามาสังเคราะห ประกอบดวยแบบสอบถามมากที่สุด (รอยละ 45.45) 

รองลงมาคือแบบสํารวจ (รอยละ 22.73) และแบบสัมภาษณ (รอยละ 18.18) 

6. ผลท่ีไดจากการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่สุดคือ ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการรงัแกผูอ่ืน รูปแบบ 

สาเหตุ ผลกระทบ บทบาทของผูเกี่ยวของ แนวทางการปองกันแกไขปญหา (รอยละ 24.00) รองลงมาคือ

การรับรูและมุมมองที่มีตอการรังแก (รอยละ 16.00) การจัดการเรียนรูในหองเรียนเพ่ือสงเสริมการ

แกปญหาการถูกรังแก  การจัดการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อแกปญหาการถูกรังแก องคประกอบท่ีมีอิทธิพล

ตอการรังแกผูอื่นและผลของการใชกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิผูถูกกระทําการขมเหงรังแก ทั้ง 4 ประเด็นมี

ผลการศกึษา รอยละ 12.00 

 

คําสําคัญ: สังเคราะหงานวิจัย, พฤติกรรมการรังแก, เยาวชน 
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Abstract 

The purpose of this research is to synthesize researches which are related to 

bullying in Thailand. The research on population is related to bullying behavior in Thai 

youth from the search of ThaiLis database from 22 items conducted during the year 2015-

2020. The research instruments are the research quality evaluation and the record form. 

Research data was analyzed by using frequency, percentage, and content analysis. 

The results of the research showed that 

1. The basic information of research, most of them were thesis (54.55%) and 

published the most in 2017 (31.82%). 

2. Research objectives are related to study the causes ,the effects and 

methods of solving problems were the highest (31.82%), followed by the study of 

perception, attitude, factors affecting bullying (22.73%) and to develop methods of learning 

management and provision. Consultation (13.64%). 

3. The synthesized research used the most of survey research (31.82%), 

followed by the qualitative research (18.18%) and experimental or semi-experimental 

research (18.18%). 



 
 

4. Sample groups in the research used in synthesis are the majority of high 

school students (40.91 percent), followed by primary school students (18.18 percent) and 

general people who use social media (13.64 %). 

5. Research tools are synthesized consisting of the most questionnaires 

(45.45%), followed by surveys (22.73%) and interview forms (18.18%). 

6. Results from research, the most important point is a basic information about 

bullying, patterns, causes, effects, roles of relevant parties ways to prevent and solve 

problems (24.00%), followed by perception and views towards bullying (16.00%), classroom 

learning to promote the problems of bullying, learning outside the classroom to solve 

bullying problems, the factors that influenced the bullying of others and the effects of using 

the laws to protect the rights of people who are bullied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


