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 จัากข้อมูลปัญหาพัฤติกรรม-อารมณ์์ท่ั�สืำคัญในัเด็็กวัยเร่ยนัพับว่า พัฤติกรรมรังแกกันั (bullying)  
ในัประเทัศึไทัยมสั่ืด็สืว่นัท่ั�ค่อนัขา้งสูืงและเปน็ัอันัดั็บ 2 ของโลก ซิ่ึ�งผลกระทับทั่�เกดิ็จัากการรงัแกกนัั (bullying) 
สื่งผลมากมายต่อร่างกาย จัิตใจัและการด็ำเนิันัชื่่วิตของทัั�งนัักเร่ยนัทั่�เป็นัผู้รังแกและเหย่�อ หากผู้ม่สื่วนั 
เก่�ยวข้องละเลยเพัิกเฉยหร่อมองว่าเป็นัเพั่ยงการแกล้งกันัตามธรรมด็าของเด็็ก อาจันัำไปสืู่การก่อปัญหา 
อาชื่ญากรรมหรอ่การทัำรา้ยผูอ่้�นัในัเด็็กท่ั�เปน็ัผูร้งัแก สืว่นันัักเรย่นัท่ั�เปน็ัเหย่�อ อาจัได็ร้บับาด็เจับ็ เกดิ็ปญัหา 
สืุขภาพัจัิต อาจัรู้สึืกอับอาย ซิ่ึมเศึร้า วิตกกังวล เก็บกด็ความก้าวร้าว หร่อรุนัแรงจันัถึงการฆ่่าตัวตาย 
นัอกจัากน่ั� บุคคลทั่�อยู่รอบข้างเด็็ก เชื่่นั ครู เพั่�อนั พั่อแม่ผู้ปกครอง โรงเร่ยนั สืังคม ก็อาจัได็้รับผลกระทับ 
จัากพัฤติกรรมอันัเป็นัผลกระทับจัากการรังแกของเด็็กด็้วย
 โปรแกรมเล่มน่ั�พั ัฒนัาขึ�นัโด็ยม่วัตถุประสืงค์เพั่�อนัำไปใชื่้ในั 2 กลุ่มค่อ 1) กลุ่มผู้ใชื่้โปรแกรม และ  
2) กลุม่เปา้หมาย โด็ยในักลุม่ผูใ้ชื่โ้ปรแกรม ประกอบด็ว้ย ครูประจัำชัื่�นั ครูทั่�ด็แูลระบบด็แูลชื่ว่ยเหลอ่นัักเรย่นั 
(ครูแนัะแนัวหรอ่ครูทั่�ปรกึษา) โด็ยมุง่หวังใหค้รูตระหนััก เหน็ัความสืำคัญในับทับาทัการเปน็ัผูคุ้้มครองป้องกันั
และสืร้างภูมิคุ้มกันัเด็็กจัากการรังแกกันั สื่วนัผลทั่�คาด็หวังให้เกิด็ในักลุ่มเป้าหมายนัักเร่ยนัประถมศึึกษาทั่� 
1-3 ค่อ เด็็กม่ทัักษะในัการควบคุมตนัเอง (self-control) ตลอด็จันัม่ทัักษะในัการป้องกันัตนัเองจัากการ
ถูกรังแกและการรับม่อเม่�อถูกรังแกได็้
 การพัฒันัาโปรแกรมได็ร้บัความรว่มมอ่จัากคณ์ะผูเ้ชื่่�ยวชื่าญด็า้นัสืขุภาพัจัติเด็ก็ของกรมสืขุภาพัจัติ ในัการ 
ใหข้อ้เสืนัอแนัะและขอ้คิด็เหน็ัทั่�ถูกตอ้งครอบคลมุในัเชื่งิการพัฒันัาคณุ์ภาพัทัางวชิื่าการ ผูแ้ทันัจัากหน่ัวยงานัทัั�งในั 
และนัอกสืังกัด็กรมสืุขภาพัจัิต ได็้แก่ ศึูนัย์สืุขภาพัจัิต สืถาบันัราชื่านุักูล สืถาบันัสืุขภาพัจัิตเด็็กและวัยรุ่นั 
ราชื่นัครนิัทัร ์กรมอนัามยั กรมสืนัับสืนุันับรกิารสืขุภาพั ผูแ้ทันัสืำนัักงานัสืาธารณ์สืขุอำเภอ โรงพัยาบาลชุื่มชื่นั
และมูลนิัธิ ในัการให้ข้อเสืนัอแนัะ การปรับปรุงและพััฒนัาเนั่�อหาโปรแกรมให้เหมาะสืมต่อสืถานัการณ์์และ
กลุ่มเป้าหมาย และการนัำโปรแกรมไปใชื่้ในัพั่�นัทั่� ประการสืำคัญ ได็้รับความร่วมม่ออย่างด็่ยิ�งจัากครูระด็ับ
ประถมศึกึษาในัพ่ั�นัทั่�ทั่�ได็ร้ว่มพัฒันัาแผนักจิักรรมและใหข้อ้เสืนัอแนัะการใชื่โ้ปรแกรมในับรบิทัจัรงิ ตลอด็จันั 
แนัวทัางในัการบูรณ์าการโปรแกรมกับกระบวนัการเร่ยนัการสือนัในัระบบโรงเร่ยนั
 กรมสืุขภาพัจัิตหวังว่าโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันั 
พัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 จัะชื่่วยให้ผู้ใชื่้โปรแกรมม่แนัวทัางในั 
การด็ำเนิันังานัเฝ้้าระวังการรงัแกกนััในัโรงเรย่นั รวมทัั�งการรบัมอ่กบัปญัหาพัฤตกิรรมการรงัแกกนััได็อ้ยา่ง 
เหมาะสืม เพั่�อลด็ปัญหาพัฤติกรรม-อารมณ์์ในัเด็็กวัยเร่ยนั เอ่�อให้เกิด็การใชื่้ศึักยภาพัในัการเร่ยนัรู้ตามวัย 
อย่างเต็มทั่�และเป็นักำลังสืำคัญในัการพััฒนัาประเทัศึต่อไป

กรมสืุขภาพัจัิตกรมสืุขภาพัจัิต
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 แผนัการสือนัทั่� 1  เข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันั  
 แผนัการสือนัทั่� 2   พัฤติกรรมการรังแกกันั       
 แผนัการสือนัทั่� 3  การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันั 
     
แผนัการเร่ยนัรู้สืำหรับนัักเร่ยนั “ครูค่อผู้สืร้างภูมิคุ้มกันัเด็็กจัากการรังแกกันั”แผนัการเร่ยนัรู้สืำหรับนัักเร่ยนั “ครูค่อผู้สืร้างภูมิคุ้มกันัเด็็กจัากการรังแกกันั”
 แผนัการสือนัทั่� 4  การเล่อกคบเพั่�อนั         
 แผนัการสือนัทั่� 5 เม่�อถูกเพั่�อนัรังแก หนัูควรทัำอย่างไร       
 แผนัการสือนัทั่� 6  ทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเอง 
 
ภาคผนัวกภาคผนัวก
 สืิทัธิเด็็ก          
 การเสืริมสืร้างความเห็นัอกเห็นัใจัผู้อ่�นั          
 แบบสือบถามความคิด็เห็นัของครูต่อโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง 
    (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) 
   ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3
  แบบสือบถามความคิด็เห็นัของนัักเร่ยนัทั่�เข้าร่วมโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุม
    ตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) 
   ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3
 แบบประเมินัจัุด็แข็งและจัุด็อ่อนั SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) 
 แบบสืังเกตพัฤติกรรมการถูกรังแกในันัักเร่ยนั  
  รายนัามผู้ร่วมพััฒนัาโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) 
   เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3   
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7โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
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แนัวคิด็แนัวคิด็

 ผลกระทับทั่�เกิด็จัากการรังแกกันั (bullying) สื่งผลมากมายทัั�งนัักเร่ยนัทั่�เป็นัผู้รังแก และนัักเร่ยนั 
ทั่�เปน็ัเหย่�อ แบง่ได็เ้ปน็ั ผลกระทับด็า้นัการศึกึษา (Educational consequences) และผลกระทับด็า้นัสืขุภาพั 
(Health consequences) ด็า้นัการศึึกษาพับวา่เด็ก็ทั่�ถกูรงัแกบอ่ยครั�งมักจัะรู้สืึกวา่ตนัเองไม่เป็นัสืว่นัหนัึ�ง 
ของโรงเรย่นั (outsider at school) มากกว่าเด็ก็ท่ั�ถกูรงัแกไมบ่อ่ยเก่อบ 3 เทัา่ เด็็กท่ั�ถกูรงัแกบอ่ยโด็ด็เรย่นั 
บ่อยครั�งเก่อบเป็นั 2 เทั่า เม่�อการรังแกลด็ลงความรู้สืึกเป็นัเจั้าของโรงเร่ยนัของนัักเร่ยนัจัะเพัิ�มขึ�นั เด็็กทั่�ถูก 
รังแกบ่อยมักจัะต้องการออกจัากโรงเร่ยนัหลังจับการศึึกษาในัระด็ับมัธยมศึึกษามากกว่าเด็็กทั่�ถูกรังแก 
ไม่บ่อย อ่กทัั�งนัักเร่ยนัท่ั�ถูกรังแกม่คะแนันัการสือบคณิ์ตศึาสืตร์และการอ่านัตำ�ากว่านัักเร่ยนัท่ั�ไม่ถูกรังแก 
นัักเร่ยนัในัโรงเร่ยนัทั่�ม่การรังแกกันับ่อยจัะม่คะแนันัวิทัยาศึาสืตร์ตำ�ากว่านัักเร่ยนัในัโรงเร่ยนัทั่�การรังแก 
เกดิ็ขึ�นัน้ัอยกว่า นัอกจัากน่ั�ยงัพับวา่กฎระเบย่บท่ั�ตำ�าและสืภาพัแวด็ลอ้มในัโรงเรย่นัท่ั�ไม่ปลอด็ภยั มค่วามสืมัพันััธ์ 
กับความสืำเร็จัทัางการเร่ยนัท่ั�ตำ�ากว่า ด็้านัสืุขภาพั พับว่า การรังแกกันัม่ความสืัมพัันัธ์กับอัตราความรู้สึืก 
โด็ด็เด็่�ยวและคดิ็ฆ่า่ตวัตายสืงูกวา่ เด็ก็ทั่�ถกูรงัแกจัะรู้สืกึโด็ด็เด็่�ยวเปน็ัสืองเทัา่ และนัอนัไมห่ลบัตอนักลางค่นั 
และคิด็ฆ่า่ตวัตายเม่�อเทัย่บกับเด็ก็ท่ั�ไมถ่กูรงัแก การรงัแกมค่วามสืมัพันััธก์บัอตัราการสูืบบหุร่� ด็่�มแอลกอฮอล ์
และใชื่้กัญชื่าสืูงกว่า ม่ความสืัมพัันัธ์กับการม่ประสืบการณ์์ทัางเพัศึครั�งแรกตั�งแต่อายุยังนั้อย ความพัึงพัอใจั 
ในัชื่ว่ติและสืขุภาพัของตนัเองในัอตัราตำ�า โด็ยนัักเรย่นัท่ั�ถกูรงัแกบอ่ยมักมค่วามพึังพัอใจัในัชื่ว่ติตำ�ากวา่นัักเรย่นั
ทั่�ไม่ถูกรังแก (UNESCO, 2019)
 นัอกจัากน่ั� ผลของการรังแกกันัยังสื่งผลต่อเนั่�องถึงอนัาคต พับว่า การรังแกในัเด็็กและวัยรุ่นัม่ผล
ตามมาทัางด็้านัลบเม่�อโตเป็นัผู้ใหญ่ และม่ความเสื่�ยงสืูงต่อภาวะซิ่ึมเศึร้า ความกลัวทั่�สืูง โรคแพันิัค การฆ่่า
ตวัตายในัวยัผูใ้หญต่อนัตน้ั และความผดิ็ปกตขิองบคุลกิภาพัแบบตอ่ตา้นัสืงัคม (Office of Juvenile and 
Delinquency Prevention, 2013) การถูกรังแกเพัิ�มความเสื่�ยงต่อความรุนัแรงของชื่่วิตในัภายหลังได็้ถึง  
1 ในั 3 และเพัิ�มการเป็นัผู้กระทัำความผิด็ทัางอาชื่ญากรรม (Robert, 2000; Glew et al, 2000) ม่การใชื่้
สืารเสืพัตดิ็และสืถานัะทัางการงานัตำ�าเม่�อเทัย่บกับเพั่�อนัทั่�ไมเ่ก่�ยวขอ้งอย่างมนั่ัยสืำคญัเม่�อเปน็ัผูใ้หญ่ เหย่�อทั่�
ถูกรังแกในัโรงเร่ยนัม่ความเสื่�ยงสืูงของการถูกรังแกในัทั่�ทัำงานั (Office of Juvenile and Delinquency 
Prevention, 2013) เม่�อโตเปน็ัผูใ้หญ่ เด็็กทั่�มพ่ัฤตกิรรมรงัแกกนััจัะมพ่ัฤตกิรรมกา้วรา้วตอ่คู่สืมรสืและลกู 
บคุคลท่ั�อยู่รอบข้างเด็็ก เชื่น่ั ครู เพั่�อนั พัอ่แมผู่ป้กครอง โรงเรย่นั สืงัคม ก็อาจัได็ร้บัผลกระทับจัากพัฤตกิรรม
รังแกด็้วย เชื่่นั ปัญหาอาชื่ญากรรม และการกระทัำทั่�ผิด็กฎหมาย (Robert, 2000)
 องค์การเพั่�อการศึึกษาวิทัยาศึาสืตร์และวัฒนัธรรมแห่งสืหประชื่าชื่าติ (UNESCO, 2019) สืำรวจั
พับว่าความชุื่กของการรังแกกันัทัั�วโลกอยู่ทั่�ร้อยละ 32 ในัขณ์ะทั่�ภูมิภาคเอเชื่่ยอยู่ทั่�ร้อยละ 30.3 สืำหรับ
ประเทัศึไทัยความชุื่กของนัักเร่ยนัทั่�ถูกรังแกม่แนัวโนั้มเพิั�มขึ�นั ความชุื่กของการรังแกกันัม่ความแตกต่างกันั 
ระหว่างเพัศึ โด็ยเด็็กผู้ชื่าย (ร้อยละ 31.2) พับมากกว่าเด็็กผู้หญิงเล็กนั้อย (ร้อยละ 28.3) ในัภาพัรวม 
การรังแกทัางกายเป็นัรูปแบบการรังแกทั่�พับบ่อยมากท่ั�สืุด็ในัเด็็กผู้ชื่าย (ร้อยละ 22.2) รองมาค่อ 
การรังแกทัางเพัศึ (ร้อยละ 10.5) สื่วนัเด็็กผู้หญิง การรังแกทัางร่างกายและการรังแกทัางเพัศึอยู่ทั่�
ร้อยละ 10.9 เทั่ากันั เด็็กผู้หญิง (ร้อยละ 6.6) พับการรังแกทัางจัิตใจัมากกว่าเด็็กผู้ชื่ายเล็กนั้อย 
(ร้อยละ 4.6) สืำหรับประเทัศึไทัยพับพัฤติกรรมการรังแกกันัในันัักเร่ยนัระดั็บประถมศึึกษาปีทั่� 4 ถึง 

บัทนำำ�



8 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

มัธยมศึึกษาปีทั่� 3 ร้อยละ 40 (สืมบัติ ตาปัญญา, 2549) และในันัักเร่ยนัมัธยมศึึกษาปีทั่� 1 ถึง 
มัธยมศึึกษาปีทั่� 3 ร้อยละ 23.4 (ชุื่ตินัาถ ศึักรินัทัร์กุล และอลิสืา วัชื่รสืินัธุ, 2557) ซิ่ึ�งการรังแกกันัจัะพับ 
ได็ม้ากทั่�สืดุ็และรนุัแรงท่ั�สืดุ็ในัชื่ว่งท่ั�เด็ก็เปล่�ยนัผา่นัจัากชัื่�นัประถมศึกึษาไปสืูมั่ธยมศึกึษาและมแ่นัวโนัม้ลด็ลง 
ในัชื่ว่งมธัยมศึกึษาตอนัปลาย (Centre for Education Statistics and Evaluation, 2016) ประสืบการณ์ร์งัแก 
มกัเริ�มตั�งแตก่อ่นัวัยเรย่นั แตค่วามชุื่กสืงูสืดุ็ในัชื่ว่งอาย ุ11-15 ป ีและลด็ลงเม่�ออายมุากขึ�นั รูปแบบการรงัแก 
มแ่นัวโนัม้เปล่�ยนัตามอายทุ่ั�มากขึ�นัจัากการเปน็ัเหย่�อไปเปน็ัผูก้ระทัำ (ศึภุรตัน์ั เอกอศัึวนิั จัอมสืรุางค์ โพัธิสืตัย์, 
2560) 
 เม่�อพัิจัารณ์าแนัวทัางท่ั�จัะจััด็การหร่อแก้ไขปัญหาดั็งกล่าว แนัวทัางท่ั�ม่ประสิืทัธิภาพัและได็้ผลค่อ  
การสืร้างการรบัมอ่กับปจััจัยัเสื่�ยงและการเสืรมิสืรา้งปัจัจัยัปกป้อง หรอ่กล่าวอก่นััยหนึั�งค่อ การสืรา้งแนัวทัาง
ปอ้งกนััพัฤตกิรรมรงัแกกนััตั�งแตเ่นิั�นั ซิ่ึ�งสืามารถทัำได็ใ้นัระด็บัชัื่�นัประถมศึกึษาตอนัตน้ั (ป.1-3) โด็ยเด็็กในั
วยัน่ั�สืามารถเรย่นัรู้เร่�องความเปน็ัเหตเุปน็ัผลมากขึ�นักวา่เด็ก็ปฐมวัย การเสืรมิสืรา้งทักัษะการควบคุมตนัเอง 
(self-control) ทั่�ชื่ว่ยใหเ้ด็ก็สืามารถรู้จักัควบคุมและจัดั็การอารมณ์ต์นัเอง เคารพัในัสืทิัธิของผูอ่้�นั รวมทัั�งม่
ทักัษะในัการปกปอ้งตนัเองจัากการเปน็ัเหย่�อและรบัมอ่กบัการรงัแกกนัั จัะเปน็ัเสืมอ่นัการเสืรมิสืรา้งปจััจัยั
ปกป้อง และนัำไปสืู่การลด็การเกิด็พัฤติกรรมรังแกกันั 
 แมว้า่เด็ก็วัยเรย่นัจัะใชื่เ้วลาในัโรงเรย่นัแตกต่างกนัั แตโ่รงเรย่นัถ่อเปน็ัสืถาบนััหลกัทั่�มบ่ทับาทัสืำคญั 
ในัการบ่มเพัาะการพััฒนัาด็้านัวิชื่าการ และการพััฒนัาทัักษะอารมณ์์และสืังคม รวมทัั�งสืุขภาพัแก่นัักเร่ยนั 
การลด็ความรุนัแรงและสื่งเสืริมสืุขภาวะทัางอารมณ์์ในัโรงเร่ยนัเป็นัมาตรการด็้านัการสื่งเสืริมสืุขภาพัจัิต 
ทั่�ม่หลักฐานัเชื่ิงประจัักษ์ว่าม่ประสืิทัธิผล(แผนังานัพััฒนัานัวัตกรรมเชื่ิงระบบเพั่�อการสืร้างเสืริมสืุขภาพัจัิต,  
2560) ต้นัแบบทั่�สืำคัญในัโรงเร่ยนัสืำหรับนัักเร่ยนัค่อครู ซิ่ึ�งเป็นัผู้ทั่�รู้จัักและใกล้ชื่ิด็กับเด็็ก หากครูม่ความ 
เขา้ใจั ตระหนััก และมท่ัศัึนัคตทิั่�ถูกตอ้งเก่�ยวกับการรงัแกกนัั รวมถึงมแ่นัวทัางการเสืรมิสืร้างทักัษะการควบคุมตนัเอง 
(self-control) แก่เด็็ก จัะสืามารถลด็ปจััจัยัเสื่�ยงจัากการเผชื่ญิความกา้วรา้ว รนุัแรงและบาด็แผลทัางใจัใหก้บัเด็ก็ 
ป้องกันัการเกิด็ปัญหาสืุขภาพัจัิตจัากการถูกรังแก หร่อลด็พัฤติกรรมรุนัแรง ก้าวร้าวของเด็็กทั่�เป็นัผู้กระทัำ
เม่�อเด็็กเติบโตขึ�นัต่อไป
 โปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั 
(bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 เป็นัโปรแกรมทั่�พั ัฒนัาขึ�นัโด็ยใชื่้หลักการเร่ยนัรู้แบบม่สื่วนัร่วม 
(Participatory Learning) ลักษณ์ะโปรแกรมถูกออกแบบมาเพั่�อใชื่ป้อ้งกันัการเกดิ็ปญัหาสืขุภาพัจัติในักลุม่เสื่�ยง 
โด็ยการเฝ้้าระวงัพัฤตกิรรมการรงัแกกนััในัโรงเรย่นั ในัขณ์ะเด็ย่วกันัเปน็ัโปรแกรมท่ั�ใชื่ส้ืง่เสืรมิสืขุภาพัจัติใหกั้บ 
กลุ่มด็่หร่อกลุ่มเด็็กนัักเร่ยนัทัั�วไป โด็ยการให้ความรู้ในัเร่�องพัฤติกรรมการรังแกกันั
 โปรแกรมเล่มน่ั�พั ัฒนัาภายใต้กระบวนัการวิจััยและพััฒนัาของกรมสุืขภาพัจัิตมาอย่างต่อเนั่�อง 
โด็ยผ่านัผู้เชื่่�ยวชื่าญ นัักวิชื่าการทั่�เก่�ยวข้อง ตัวแทันัครูระด็ับชัื่�นัประถมศึึกษาทั่� 1-3 รวมทัั�งผู้ปฏิิบัติงานั 
ด็า้นัสุืขภาพัจัติเด็ก็ในัวัยเรย่นัจัากทักุภูมภิาค ร่วมพัจิัารณ์าเน่ั�อหาทัางวชิื่าการ ผา่นัการทัด็ลองใชื่แ้ละขยายผล 
การใชื่โ้ปรแกรมในัพ่ั�นัทั่�เปา้หมาย เพั่�อพัฒันัาคณุ์ภาพัทัางวชิื่าการของเทัคโนัโลย่สืขุภาพัจัติใหม้ค่วามเหมาะสืม 
กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทัของพั่�นัทั่� โด็ยในัปีงบประมาณ์ 2561 เป็นัการกำหนัด็กรอบแนัวคิด็ โครงสืร้าง 
และเนั่�อหา ผ่านัผู้เชื่่�ยวชื่าญและผู้ปฏิิบัติเพั่�อพัิจัารณ์าเนั่�อหาทัางวิชื่าการ ปรับแก้จันัได็้เป็นัต้นัร่างโปรแกรม 
การพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) 
ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 ปีงบประมาณ์ 2562 ด็ำเนิันัการพััฒนัาคุณ์ภาพัทัางวิชื่าการของเทัคโนัโลย่ 
สืขุภาพัจัติอยา่งตอ่เนั่�อง โด็ยการทัด็ลองใชื่แ้ผนัการสือนัในักลุม่เปา้หมายครูและบคุลากรสืาธารณ์สุืข ปรบัแก ้
และทัด็ลองใชื่โ้ปรแกรมในัพ่ั�นัทั่�นัำรอ่ง 4 พ่ั�นัทั่� ได็แ้ก ่เขตสืขุภาพัทั่� 1 โรงเรย่นัแมจ่ันัั (เชื่ย่งแสืนัประชื่านุัสืาสืน์ั) 
จัังหวัด็เชื่่ยงราย เขตสืุขภาพัทั่� 8 โรงเร่ยนัโสืกก้านัเหล่อง จัังหวัด็หนัองบัวลำภู เขตสืุขภาพัทั่� 9 
โรงเรย่นับา้นัเมอ่งปักสืามคัค่ จังัหวัด็นัครราชื่สืม่า และเขตสุืขภาพัท่ั� 12 โรงเรย่นับ้านัสืามยอด็ จังัหวัด็ปตัตาน่ั 
ติด็ตามและประเมินัผลจันัได็้เป็นัโปรแกรมต้นัแบบและโรงเร่ยนัต้นัแบบการด็ำเนิันังานัป้องกันัพัฤติกรรม 



9โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

การรงัแกกนัั (bullying) ในัเด็็กประถมศึกึษาทั่� 1-3 จัำนัวนั 4 โรงเรย่นั ปงีบประมาณ์ 2563 เปน็ัการขยายผล 
และตดิ็ตามผลการด็ำเนิันังานัการใชื่โ้ปรแกรมการพัฒันัาทักัษะการควบคมุตนัเอง (self-control) เพั่�อปอ้งกนัั 
พัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 ในัพั่�นัทั่�เขตสืุขภาพั จัำนัวนั 4 พั่�นัทั่� ได็้แก่ 
เขตสืุขภาพัทั่� 3 จัังหวัด็อุทััยธาน่ั เขตสืุขภาพัทั่� 6 จัังหวัด็ระยอง เขตสืุขภาพัทั่� 7 จัังหวัด็กาฬสืินัธ์ุและ 
เขตสืุขภาพัทั่� 10 จัังหวัด็อุบลราชื่ธาน่ั และปีงบประมาณ์ 2564 ประเมินัผลและแลกเปล่�ยนัเร่ยนัรู้การนัำ 
โปรแกรมการพัฒันัาทักัษะการควบคมุตนัเอง (self-control) เพั่�อปอ้งกนััพัฤตกิรรมการรงัแกกนัั (bullying) 
ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 ไปใชื่้ในัเขตสืุขภาพัท่ั�ด็ำเนิันัการในัปีงบประมาณ์ 2563 เพั่�อนัำไปสืู่การป้องกันั 
การรงัแกกนััอยา่งเปน็ัระบบ เปน็ัการเสืรมิสืรา้งปจััจัยัปกปอ้งและปอ้งกนััพัฤตกิรรมรงัแกกันัใหก้บัเด็็กตั�งแตเ่นิั�นั 
เพั่�อให้เด็็กไทัยได็้ใชื่้ชื่่วิตชื่่วงวัยเร่ยนัอย่างม่ความสืุขและเร่ยนัรู้อย่างเต็มศึักยภาพัต่อไป

วัตถุประสืงค์ของโปรแกรมวัตถุประสืงค์ของโปรแกรม

 1. เพั่�อปรับทััศึนัคติของครูต่อพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนัประถมศึึกษาทั่� 1-3
 2. เพั่�อเพัิ�มพัูนัทัักษะให้ครูสืามารถจััด็การแก้ไข และเฝ้้าระวังพัฤติกรรมการรังแกกันั และสืามารถ 
   พััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเองให้เหมาะสืมกับกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพั่�อให้เด็็กนัักเร่ยนัประถมศึึกษาทั่� 1-3 ม่ทัักษะการควบคุมตนัเองและจััด็การอารมณ์์ของตนัเอง
     เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั
     4. เพั่�อสืร้างความเข้าใจัเก่�ยวกับพัฤติกรรมทั่�นัำไปสืู่การรังแกกันั (bullying) 

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย

 นัักเร่ยนัประถมศึึกษาทั่� 1-3

ผู้ใชื่้โปรแกรมผู้ใชื่้โปรแกรม

  ครูทั่�เก่�ยวข้อง ได็แ้ก ่ครูประจัำชัื่�นั ครูทั่�ด็แูลระบบด็แูลชื่ว่ยเหลอ่นัักเรย่นั (ครูแนัะแนัว/ครูท่ั�ปรกึษา)

โครงสืร้างโปรแกรมโครงสืร้างโปรแกรม

  โปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั 
(bullying) ในัเด็็กประถมศึกึษาทั่� 1-3 ประกอบด็ว้ยแผนักิจักรรมตามองค์ประกอบแผนักิจักรรมการเรย่นัรู้  
ได็้แก่ ทััศึนัคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และ ทัักษะ (Skill) ด็ังน่ั�



10 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัทััศึนัคติ แผนัทััศึนัคติ 

  ประกอบด็้วย 1 แผนัการสือนั ได็้แก่ เข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันั
แผนัการสือนัทั่� 1  เข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันัแผนัการสือนัทั่� 1  เข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันั
ระยะเวลาระยะเวลา    1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่
จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้
  1. เพั่�อให้ครูเกิด็ความตระหนัักในัการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนัประถมศึึกษา 
   ทั่� 1-3
  2.   เพั่�อใหค้รูเหน็ัความสืำคญัของการเขา้มามส่ืว่นัรว่มในัการแกไ้ขพัฤตกิรรมการรงัแกกนััในัเด็็กนัักเรย่นั 
    ประถมศึึกษาทั่� 1-3

แผนัความรู้ แผนัความรู้ 

  ประกอบด็้วย 1 แผนัการสือนั ได็้แก่ พัฤติกรรมการรังแกกันั
แผนัการสือนัทั่� 2   พัฤติกรรมการรังแกกันัแผนัการสือนัทั่� 2   พัฤติกรรมการรังแกกันั
เวลาทั่�ใชื่้   เวลาทั่�ใชื่้      1 ชื่ั�วโมง 15 นัาทั่
จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้
   1. เพั่�อให้ครูม่ความรู้ความเข้าใจัในัเร่�องพัฤติกรรมการรังแกกันั
  2. เพั่�อให้ครูสืามารถประยุกต์ใชื่้แนัวทัางการแก้ไขปัญหาและจััด็การพัฤติกรรมรังแกกันั เพั่�อป้องกันั 
  พัฤติกรรมการรังแกกันัในัโรงเร่ยนั

แผนัทัักษะแผนัทัักษะ

  ประกอบด็้วย 4 แผนัการสือนั ได็้แก่ แผนัการสือนัสืำหรับครู 1 แผนัการสือนั ได็้แก่ การจััด็การกับ
พัฤติกรรมรังแกกันั แผนัการสือนัสืำหรับนัักเร่ยนั 3 แผนัการสือนั ได็้แก่ การเล่อกคบเพั่�อนั เม่�อถูกเพั่�อนั
รังแก หนัูควรทัำอย่างไร และทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเอง
แผนัการสือนัทั่� 3  การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัแผนัการสือนัทั่� 3  การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันั
เวลาทั่�ใชื่้ เวลาทั่�ใชื่้    1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่
จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้
 1. เพั่�อให้ครูสืามารถสืังเกตพัฤติกรรมรังแกกันัจัากสืัญญาณ์เต่อนั
 2. เพั่�อให้ครูสืามารถจััด็การพัฤติกรรมรังแกกันัของนัักเร่ยนัได็้
แผนัการสือนัทั่� 4  การเล่อกคบเพั่�อนั แผนัการสือนัทั่� 4  การเล่อกคบเพั่�อนั 
เวลาทั่�ใชื่้    เวลาทั่�ใชื่้    1 ชื่ั�วโมง 
จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้
 1. เพั่�อให้นัักเร่ยนัทัราบถึงลักษณ์ะเพั่�อนัทั่�ด็่และเพั่�อนัทั่�ไม่ด็่
  2. เพั่�อใหนั้ักเรย่นัสืามารถประเมนิัและหลก่เล่�ยงจัากสืถานัการณ์ท่์ั�มแ่นัวโนัม้ความรนุัแรงหรอ่การรงัแกกันั 
  ในัชื่ั�นัเร่ยนั



11โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัการสือนัทั่� 5 เม่�อถูกเพั่�อนัรังแก หนัูควรทัำอย่างไรแผนัการสือนัทั่� 5 เม่�อถูกเพั่�อนัรังแก หนัูควรทัำอย่างไร
เวลาทั่�ใชื่้  เวลาทั่�ใชื่้    1 ชื่ั�วโมง
จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้
 1. เพั่�อให้นัักเร่ยนัรู้วิธ่การจััด็การกับสืถานัการณ์์เม่�อถูกรังแก
 2. เพั่�อให้นัักเร่ยนัม่ทัักษะในัการรับม่อเม่�อถูกรังแก
แผนัการสือนัทั่� 6  ทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเองแผนัการสือนัทั่� 6  ทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเอง
เวลาทั่�ใชื่้ เวลาทั่�ใชื่้    1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่
จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้
  1. เพั่�อให้นัักเร่ยนัสืามารถตระหนัักและรับรู้อารมณ์์ของตนัเองเม่�อถูกรังแก
  2. เพั่�อให้นัักเร่ยนัสืามารถจััด็การอารมณ์์ของตนัเองได็้อย่างเหมาะสืมเม่�อถูกรังแก

คำแนัะนัำในัการใชื่้โปรแกรมคำแนัะนัำในัการใชื่้โปรแกรม

 1. ระยะเวลาในัการทัำกจิักรรมสืามารถปรบัได็ต้ามความเหมาะสืม หากเปน็ัแผนักจิักรรมสืำหรบันัักเรย่นั 
  ควรคำนัึงถึงสืมาธิและความสืนัใจัของเด็็กในัการทัำกิจักรรม เพั่�อให้เด็็กได็้เร่ยนัรู้เต็มศึักยภาพั
 2. หล่กเล่�ยงการตัด็สิืนัข้อคิด็เห็นัว่าถูกหร่อผิด็ เพัราะจัะทัำให้ผู้ท่ั�ตอบผิด็รู้สืึกเสื่ยกำลังใจั และอาจั 
  ไม่กล้าตอบคำถามอ่ก ครูอาจัใชื่้วิธ่ถามความคิด็อ่�นัๆ หร่อเสืนัอทัางเล่อกในัการแก้ปัญหาทั่�ด็่หร่อ 
  เหมาะสืมกว่า
 3. สืำหรับแผนัการเร่ยนัรู้สืำหรับนัักเร่ยนั ม่ข้อแนัะนัำในัการใชื่้เพัิ�มเติมค่อ
  3.1  ก่อนัเข้าสืู่กิจักรรมตามแผนัการสือนั ครูผู้สือนัสืามารถใชื่้เทัคนิัคเพั่�อด็ึงความสืนัใจัเด็็ก เชื่่นั  
    การเล่านิัทัานัตามบริบทัพั่�นัทั่� การเปิด็เพัลงทั่�สือด็คล้องกับกิจักรรม 
  3.2  ครูผู้สือนัสืามารถจััด็ทัำสื่�อการสือนัทั่�เก่�ยวข้องเพัิ�มเติม เพั่�อให้เหมาะกับวัยของเด็็กแต่ละชื่ั�นัปี



12 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)



13โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

“ครูค่อคนัสืำคัญ ในัการคุ้มครอง ป้องกันัเด็็ก จัากการรังแกกันั”“ครูค่อคนัสืำคัญ ในัการคุ้มครอง ป้องกันัเด็็ก จัากการรังแกกันั”

ผู้ใชื่้แผนักิจักรรมผู้ใชื่้แผนักิจักรรม
   -บุคลากรสืาธารณ์สืุข
   -ครูทั่�เก่�ยวข้อง ได็้แก่ ครูประจัำชื่ั�นั ครูทั่�ด็ูแลระบบด็ูแลชื่่วยเหล่อนัักเร่ยนั 
     (ครูแนัะแนัว/ครูทั่�ปรึกษา)

แผนักิจักรรมแผนักิจักรรม ประกอบด็้วย
แผนัทััศึนัคติ แผนัทััศึนัคติ 
    เข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันั
แผนัความรู้ แผนัความรู้ 
   พัฤติกรรมการรังแกกันั
แผนัทัักษะแผนัทัักษะ
    การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันั

PART I



14 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัการสือนัทั่� 1แผนัการสือนัทั่� 1

เข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันัเข้าอก เข้าใจั รับม่อและสืร้างพัลังสืู่การชื่่วยเหล่อการรังแกกันั
เวลา 1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่เวลา 1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่

จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้

  1.  เพั่�อให้ครูเกิด็ความตระหนัักในัการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนัประถมศึึกษาทั่� 1-3
  2. เพั่�อให้ครูเห็นัความสืำคัญของการเข้ามาม่สื่วนัร่วมในัการแก้ไขพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็ก 
   นัักเร่ยนัประถมศึึกษาทั่� 1-3

สืาระสืำคัญสืาระสืำคัญ

 เด็็กประถมศึึกษาตอนัต้นัม่ความเสื่�ยงต่อพัฤติกรรมการรังแกกันัไม่นั้อยไปกว่าเด็็กประถมศึึกษา 
ตอนัปลายหร่อเด็็กมัธยมศึึกษา ซิ่ึ�งหากครูเพัิกเฉยหร่อมองว่าเป็นัเพั่ยงพัฤติกรรมการแกล้งกันัธรรมด็า 
ของเด็็กนัักเร่ยนั ย่อมสื่งผลกระทับทัั�งด้็านัร่างกายและจัิตใจัของนัักเร่ยนั และหากปล่อยปัญหาไว้ในั 
ระยะยาว จัะสื่งผลกระทับทัั�งต่อตัวเด็็ก ครอบครัว โรงเร่ยนัและสัืงคม เชื่่นั ปัญหาความก้าวร้าวรุนัแรง
ปญัหายวุอาชื่ญากร เปน็ัต้นั ด็งันัั�นั ครูจึังมบ่ทับาทัสืำคัญในัการปอ้งกันัและแกไ้ขปญัหาพัฤตกิรรมรงัแกกนัั  
โด็ยเฉพัาะการเสืรมิสืรา้งทักัษะการควบคมุตนัเอง (self-control) เพั่�อใหเ้ด็็กตระหนัักรู้อารมณ์ต์นัเอง รู้จักั
ควบคุมและจััด็การอารมณ์์ตนัเองอย่างเหมาะสืม

สื่�อ-อุปกรณ์์ สื่�อ-อุปกรณ์์ 

 1. คลิปว่ด็ิทััศึนัเ์ร่�อง ด็.ชื่.อ่ตันั โจันัสื์  (https://www.voathai.com/a/bullied-kid-internetsensation/4161088.html)

 2. ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องความสืำคัญและการสืร้างความตระหนัักในัการแก้ปัญหาการรังแกกันั
 3. ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องตัวฉันัเม่�อวัยเยาว์
 4. ใบกิจักรรมทั่� 2 เร่�องเสื่ยงสืะทั้อนัของ ด็.ชื่.อ่ตันั
 5. ใบกิจักรรมทั่� 3 เร่�องรวมพัลังป้องกันัการรังแกกันั



15โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรมขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรม

กิจักรรมกิจักรรม สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้ ระยะเวลาระยะเวลา
วิทัยากรให้ครูแต่ละคนันัึกถึงประสืบการณ์์ในัวัยเด็็ก
ทั่�เคยถูกรังแก หร่อไปรังแกผู้อ่�นั 1 เหตุการณ์์  
โด็ยบันัทัึกเร่�องราวลงในัใบกิจักรรมทั่� 1  

ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องตัวฉันัเม่�อ
วัยเยาว์

10 นัาทั่

แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คนั จัากนัั�นัให้สืมาชื่ิกแต่ละกลุ่ม
ผลัด็กันัเล่าเร่�องและเล่อกเร่�องเล่ากลุ่มละ 1 เร่�อง 
เพั่�อนัำเสืนัอ 

  2.1 ขณ์ะทั่�ตัวแทันักลุ่มเล่าเร่�อง วิทัยากรเกาะติด็กับ
      สืิ�งทั่�เล่า โด็ยถามถึงสืิ�งทั่�เกิด็ขึ�นัตอนันัั�นัม่ใคร 
      เข้ามาชื่่วยและผลทั่�ตามมาค่ออะไร
  2.2 วิทัยากรสืรุปว่าการแกล้งกันัเป็นัเร่�องใกล้ตัว 
      สืามารถเกิด็ขึ�นัได็้กับทัุกคนั และม่ผลกระทับทัางลบ
      อย่างรุนัแรงในัระยะยาว

15 นัาทั่

วิทัยากรเปิด็คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง ด็.ชื่.อ่ตันั โจันัสื์  คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง ด็.ชื่.อ่ตันั
 โจันัสื์ 

10 นัาทั่

วิทัยากรให้ครูแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คนั แล้วให้ครู
ทัำกิจักรรม ตามใบกิจักรรมทั่� 2 ด็ังน่ั�
4.1 แจักกระด็าษให้ครู คนัละ 1 แผ่นั แล้วให้แต่ละคนั
    เข่ยนัตอบประเด็็นัตามใบกิจักรรม
4.2 จัากนัั�นัให้แต่คนัแลกเปล่�ยนัสืิ�งทั่�ตนัเองเข่ยนั      
    กับความคิด็เห็นัของสืมาชื่ิกในักลุ่ม และคัด็เล่อก   
    สืิ�งทั่�ได็้เร่ยนัรู้จัากคลิป

ใบกิจักรรมทั่� 2 เร่�องเสื่ยง    
สืะทั้อนัของ ด็.ชื่.อ่ตันั

*ถ้าคำตอบเป็นัเชื่ิงบวก 
วิทัยากรเสืริมยำ�า สื่วนัคำตอบ
เชื่ิงลบวิทัยากรรับฟััง บอกว่า
เป็นัอ่กความเห็นัทั่�ต่าง และชื่่�
ให้เห็นัว่าถ้าเด็็กประสืบปัญหา
จัะต้องม่การบอกเล่า 

15 นัาทั่

วิทัยากรสืรุปความสืำคัญและการสืร้างความ
ตระหนัักในัการแก้ปัญหาการรังแกกันั 
ตามใบความรู้ทั่� 1  

ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องความสืำคัญ
และการสืร้างความตระหนัักในั
การแก้ปัญหาการรังแกกันั

15 นัาทั่

วิทัยากรให้ครูในักลุ่มเด็ิม ชื่่วยกันัระด็มความคิด็เห็นั  
ตามประเด็็นัในัใบกิจักรรมทั่� 3 

ใบกิจักรรมทั่� 3 เร่�องรวมพัลัง
ป้องกันัการรังแกกันั

15 นัาทั่

วิทัยากรให้ผู้แทันักลุ่มมานัำเสืนัอ และสืรุปเก่�ยวกับ
การรังแกกันัว่าเป็นัปัญหาสืำคัญทั่�จัะสื่งผลกระทับทัั�ง
ตัวเด็็กและครอบครัว และเนั้นัยำ�าว่าครูเป็นับุคคลเนั้นัยำ�าว่าครูเป็นับุคคล
สืำคัญทั่�จัะชื่่วยเหล่อเด็็กได็้ด็่ทั่�สืุด็สืำคัญทั่�จัะชื่่วยเหล่อเด็็กได็้ด็่ทั่�สืุด็
*ถ้าม่เวลา อาจัให้โหวตสืโลแกนัทั่�โด็นัใจั 
โด็ยคำนัวณ์จัากจัำนัวนัสืโลแกนัทั่�เสืนัอทัั�งหมด็
หารด็้วย 3

ใบกิจักรรมทั่� 3 เร่�องรวมพัลัง
ป้องกันัการรังแกกันั

10 นัาทั่

-1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

-

-

-

-

-



16 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 1ใบกิจักรรมทั่� 1

เร่�อง ตัวฉันัเม่�อวัยเยาว์เร่�อง ตัวฉันัเม่�อวัยเยาว์

ประสืบการณ์์ในัวัยเด็็กทั่�ประสืบการณ์์ในัวัยเด็็กทั่� ……………………………………………………………………….………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
 ความรู้สืึกทั่�เกิด็ในัขณ์ะน่ั� (ขณ์ะทั่�นัึกถึง)
……………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

 ผลทั่�เกิด็ตามมาหลังจัากเกิด็เหตุการณ์์ในัครั�งนัั�นัเป็นัอย่างไร
…………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

 ถ้าย้อนัเวลาได็้จัะทัำอย่างไร
……………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………



17โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 2 ใบกิจักรรมทั่� 2 

เร่�อง เสื่ยงสืะทั้อนัของ ด็.ชื่.อ่ตันัเร่�อง เสื่ยงสืะทั้อนัของ ด็.ชื่.อ่ตันั

1. ทั่านัรู้สืึกอย่างไรจัากการชื่มคลิปน่ั� 
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………

2. ทั่านัรู้สืึกอย่างไรกับการทั่�แม่นัำคลิปมาเผยแพัร่ 
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………
.………………………………………………..............………………………………………………………………………………………



18 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบความรู้ทั่� 1ใบความรู้ทั่� 1

เร่�อง ความสืำคัญและการสืร้างความตระหนัักในัการแก้ปัญหาการรังแกกันัเร่�อง ความสืำคัญและการสืร้างความตระหนัักในัการแก้ปัญหาการรังแกกันั

 เด็ก็ประถมศึกึษาตอนัตน้ัมค่วามเสื่�ยงตอ่พัฤตกิรรมการรงัแกกนััไมน่ัอ้ยไปกวา่เด็ก็ประถมศึกึษาตอนัปลาย 
หรอ่เด็็กมธัยมศึกึษา แมว้า่ในัประเทัศึไทัยยังไมม่ข่อ้มลูการศึกึษาและรายงานัเก่�ยวกบัพัฤตกิรรมการรงัแกกันั 
ในัเด็็กนัักเรย่นัประถมศึกึษาปทีั่� 1-3 แตจ่ัากขอ้มลูพัฤตกิรรมการรงัแกกนััในันัักเรย่นัระด็บัประถมศึกึษาปทีั่� 4 
ถงึมธัยมศึกึษาปท่ีั� 3 รอ้ยละ 40 (สืมบตั ิตาปญัญา, 2549) และในันัักเรย่นัมธัยมศึกึษาปทีั่� 1 ถงึมธัยมศึกึษาปทีั่� 3 
รอ้ยละ 23.4 (ชุื่ตนิัา ศึกัรนิัทัร์กลุ และอลสิืา วชัื่รสิืนัธุ, 2557) ทัำใหเ้หน็ัว่าเกดิ็พัฤตกิรรมการรงัแกกนััของนัักเรย่นั 
ระด็ับชื่ั�นัประถมศึึกษาและมัธยมศึึกษามากกว่า 1 ในั 5  
 เปน็ัความจัรงิทั่�วา่ เด็ก็จัะใชื่เ้วลาสืว่นัใหญอ่ยู่ทั่�โรงเรย่นั ซิ่ึ�งหากครูเพักิเฉยหรอ่มองวา่เปน็ัเพัย่งพัฤตกิรรม 
การแกลง้กนััธรรมด็าของนัักเรย่นั ย่อมสืง่ผลกระทับทัั�งด็า้นัรา่งกายและจัติใจัของเด็็ก ผลกระทับด็า้นัรา่งกาย 
เชื่น่ั มอ่าการปวด็ หรอ่บาด็แผลตามรา่งกาย เปน็ัต้นั สืว่นัผลกระทับด็า้นัจัติใจั เด็ก็จัะรู้สืกึไมป่ลอด็ภัยและไมอ่ยาก 
มาโรงเรย่นั เหน็ัคุณ์คา่ในัตนัเองตำ�า และแยกตนัเองออกจัากสืงัคม โด็ยเฉพัาะนัักเรย่นัท่ั�เปน็ัเหย่�อของการถูกรงัแก 
จัะมป่ญัหาซิ่มึเศึรา้และฆ่า่ตวัตาย หากปลอ่ยปญัหาไวใ้นัระยะยาวจัะสืง่ผลกระทับทัั�งตอ่ตวัเด็ก็และครอบครวั 
ทัั�งเด็็กท่ั�เปน็ัผูก้ระทัำและเหย่�อ รวมทัั�งผลกระทับตอ่โรงเรย่นัและสัืงคม เชื่น่ั ปญัหาการเรย่นั ปญัหาความก้าวร้าว 
รุนัแรง ปัญหาการทัะเลาะวิวาทั ปัญหายุวอาชื่ญากร เป็นัต้นั 
 ด็งันัั�นั ครูครูจังึมบ่ทับาทัสืำคญัในัการปอ้งกันัและแกไ้ขปัญหาพัฤตกิรรมรงัแกกนัั โด็ยเฉพัาะการเสืรมิสืร้าง 
ทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) ทั่�ทัำให้เด็็กตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง รู้จัักควบคุมและจััด็การ 
อารมณ์์ตนัเองอย่างเหมาะสืม
 ครูครู สืามารถเปน็ัผูส้ืงัเกตการณ์แ์ละเฝ้้าระวงัพัฤตกิรรมรงัแกกนััในัโรงเรย่นั เปน็ัผูค้วบคมุสืถานัการณ์์ 
และยุติการรังแกกันั ประการสืำคัญค่อ ครูจัะต้องไม่มองข้ามในัสืิ�งทั่�เด็็กเล่าครูจัะต้องไม่มองข้ามในัสืิ�งทั่�เด็็กเล่า แสืด็งออกกับนัักเร่ยนัด็้วยการ
ใหเ้ก่ยรต ิเคารพัในัศัึกด็ิ�ศึรค่วามเปน็ัมนุัษย์ ระมดั็ระวงัและหลก่เล่�ยงการแสืด็งออกทัั�งทัางคำพัดู็หรอ่ทัา่ทัาง
ทั่�เป็นัการล้อเล่ยนั ตำหนิั ทั่�เข้าข่ายการรังแกกันั



19โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 3 ใบกิจักรรมทั่� 3 

เร่�อง รวมพัลังป้องกันัการรังแกกันัเร่�อง รวมพัลังป้องกันัการรังแกกันั

   ใหส้ืมาชื่กิกลุม่ ชื่ว่ยกนััระด็มความคิด็ ตั�งคำขวญั/คำคม/สืโลแกนั เก่�ยวกบัการแกป้ญัหาการรงัแกกนัั 
ทั่�สืามารถนัำไปใชื่ใ้นัโรงเรย่นัได็ ้โด็ยใหเ้ก่�ยวกบัประเด็น็ัในัการสือด็สือ่ง ด็แูล สืง่ขา่ว เหน็ัอกเหน็ัใจั รวมพัลัง 
ในัการป้องกันัการรังแกกันั 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

TOTO



20 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัการสือนัทั่� 2แผนัการสือนัทั่� 2

พัฤติกรรมการรังแกกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั
เวลา  1 ชื่ั�วโมง 15 นัาทั่เวลา  1 ชื่ั�วโมง 15 นัาทั่

จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้

 1. เพั่�อให้ครูม่ความรู้ความเข้าใจัในัเร่�องพัฤติกรรมการรังแกกันั
 2.  เพั่�อใหค้รูสืามารถประยกุตใ์ชื่แ้นัวทัางการแก้ไขปญัหาและการจัดั็การพัฤตกิรรมรงัแกกันั เพั่�อปอ้งกนัั 
  พัฤติกรรมการรังแกกันัในัโรงเร่ยนั

สืาระสืำคัญสืาระสืำคัญ

 พัฤติกรรมรังแกกันั ค่อ การกระทัำของบุคคลทัางด็้านัลบต่อบุคคลใด็บุคคลหนัึ�ง หร่อหลายๆ คนั 
โด็ยเกิด็ขึ�นัซิ่ำ�าๆ อย่างต่อเนั่�อง ทัำให้บุคคลเหล่านัั�นัไม่พัึงพัอใจั ไม่สืุขสืบาย เจั็บปวด็ทัางร่างกายและจัิตใจั
หร่อทัำให้บุคคลรู้สืึกแปลกแยก อับอาย ด็้อยคุณ์ค่า ซิ่ึ�งการกระทัำด็ังกล่าวกระทัำโด็ยทัางร่างกาย วาจัา  
หร่ออย่างอ่�นั จัากการทับทัวนังานัวิจััยเก่�ยวกับพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กและวัยรุ่นัพับว่า กลุ่มนัักเร่ยนั
ระด็บัประถมศึกึษาสืว่นัใหญ่เปน็ักลุม่ทั่�มค่วามเสื่�ยงต่อการเกดิ็พัฤติกรรมรงัแกกนััมากกวา่ระด็บัมธัยมศึกึษา
ซิ่ึ�งพัฤตกิรรมการรงัแกกนัั แบง่ได็ ้2 ประเภทัใหญ่ๆ ได็แ้ก ่พัฤตกิรรมการรงัแกกนััตามลกัษณ์ะของการกระทัำ
ประกอบด็ว้ย การรงัแกด็า้นัร่างกาย การรงัแกด็า้นัวาจัา และการรงัแกด็า้นัสืงัคม และพัฤตกิรรมการรงัแกกันั 
ตามทัศิึทัางการกระทัำ ได็แ้ก ่การรงัแกทัางตรง และการรงัแกทัางออ้ม สืำหรบัผลกระทับจัะสืง่ผลทัั�งตอ่ตนัเอง 
ครอบครวั และสัืงคม สืว่นัสืาเหตุของพัฤตกิรรมการรงัแกกันัมค่วามเก่�ยวข้องกับด็า้นับุคคล ด้็านัครอบครวั และ 
ด็้านัโรงเร่ยนั/ชุื่มชื่นั ซิ่ึ�งการทั่�ครูเห็นัความสืำคัญและม่ความรู้ความเข้าใจัหลักการของการจััด็การพัฤติกรรม
การรังแกกันัของนัักเร่ยนั จัะสืามารถชื่่วยป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัในันัักเร่ยนัได็้   
 
สื่�อ-อุปกรณ์์ สื่�อ-อุปกรณ์์ 

 1. ภาพัเด็็กรังแกกันัหร่อทัะเลาะกันั
 2. คลปิวด่็ทิัศัึนั ์เร่�องบญุชื่ยั...ทั่�ผา่นัมาครู (https://www.youtube.com/watch?v=uxZSLHs1fDM)
 3. คลปิวด่็ทิัศัึน์ั เร่�องผลกระทับจัากการถูกรงัแก (https://www.youtube.com/watch?v=WktTX1twdE0)
 4. คลิปว่ด็ิทััศึนั์ เร่�องเด็็กออทัิสืติกถูกรังแก (https://www.youtube.com/watch?v=bhHDGnbkq8c)
 5. เร่�องราวของครูการะเกด็
 6. ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องพัฤติกรรมการรังแกกันั
  7. ใบความรู้ทั่� 2 เร่�องผลกระทับของพัฤติกรรมการรังแกกันั การแก้ไข และแนัวทัางการจััด็การ
 8. ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั
 9. ppt. ประกอบการด็ำเนิันักิจักรรม



21โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรมขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรม

กิจักรรมกิจักรรม สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้ ระยะเวลาระยะเวลา

วิทัยากรนัำภาพัเด็็กรังแกกันัหร่อทัะเลาะกันัถามครูว่าภาพัใด็
ค่อ ภาพัเด็็กรังแกกันัและภาพัใด็ค่อภาพัเด็็กทัะเลาะกันั 
จัากนัั�นัสืุ่มถามครูว่า “การรังแกกันัและการทัะเลาะกันั 
แตกต่างกันัอย่างไร” วิทัยากรสืุ่มคำตอบ 3-5 คนั 

ภาพัเด็็กรังแกกันัหร่อ
ทัะเลาะกันั

5 นัาทั่

วิทัยากรบรรยายพัฤติกรรมการรังแกกันั ตามใบความรู้ทั่� 1 
และวิทัยากรอาจัเปิด็คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง บุญชื่ัย...ทั่�ผ ่านัมาครู
ประกอบ เพั่�อให้เห็นัถึงหลุมพัรางว่าบางครั�งครูอาจัรังแก
เด็็กโด็ยไม่ตั�งใจั ซิ่ึ�งถ่อเป็นัการรังแกเด็็กทัางอ้อม

ใบความรู้ทั่� 1 พัฤติกรรม    
การรังแกกันั
คลิปว่ด็ิทััศึนั์ เร่�อง 
บุญชัื่ย...ทั่�ผ ่านัมาครู

10 นัาทั่

วิทัยากรให้ครูด็ูคลิปว่ด็ิทััศึนั์หร่ออ่านัเร่�องราวของครูการะเกด็
และให้ครูแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คนั อภิปรายกันัในักลุ่มถึง 
ผลกระทับทั่�เกิด็ขึ�นักับตัวละครในัคลิป 

คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง 
ผลกระทับจัากการถูกรังแก
เร่�องราวของครูการะเกด็

10 นัาทั่

วิทัยากรสืุ่มถาม 2-3 กลุ่ม และกลุ่มทั่�ม่ความเห็นัแตกต่าง
เพัิ�มเติม จัากนัั�นัวิทัยากรบรรยายถึงผลกระทับ ตามใบ
ความรู้ทั่� 2 

ใบความรู้ทั่� 2 เร่�อง 
ผลกระทับของพัฤติกรรม
การรังแกกันั การแก้ไข 
และแนัวทัางการจััด็การ

15 นัาทั่

วิทัยากรเปิด็คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง เด็็กออทัิสืติกถูกรังแก  
ให้สืมาชื่ิกกลุ่มย่อยเด็ิมระด็มความคิด็เก่�ยวกับการสือด็สื่อง  
เฝ้้าระวังการรังแกกันั เพั่�อการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั
ตามประเด็็นัหัวข้อด็ังต่อไปน่ั� 
   5.1 ระบบการสือด็สื่องเฝ้้าระวังเพั่�อป้องกันัการรังแกกันั  
       ในัชื่ั�นัเร่ยนัหร่อโรงเร่ยนั
   5.2 ทัำอย่างไรจัึงจัะให้ระบบในัข้อ 5.1 นัำไปสืู่การปฏิิบัติจัริง    
       ด็้วยการม่สื่วนัร่วมของผู้บริหาร ครู นัักเร่ยนั  
       ผู้ปกครองและชุื่มชื่นั

คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง  
เด็็กออทัิสืติกถูกรังแก 
ใบกิจักรรมทั่� 1 
การป้องกันัพัฤติกรรม 
การรังแกกันั

20 นัาทั่

ตัวแทันักลุ่มนัำเสืนัอ และวิทัยากรสืรุปสืาระสืำคัญของ
กิจักรรม และบรรยายเพัิ�มเติมในัเร่�อง การแก้ไขพัฤติกรรม
และแนัวทัางการจััด็การ ตามใบความรู้ทั่� 2 (อาจัเล่อกคลิป
บุญชื่ัยแทันัได็้)

ใบความรู้ทั่� 2 เร่�อง 
ผลกระทับของพัฤติกรรม
การรังแกกันั การแก้ไข  
และแนัวทัางการจััด็การ  
คลิปว่ด็ิทััศึนั์เร่�อง  
บุญชื่ัย... ทั่�ผ ่านัมาครู

15 นัาทั่

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ :  1) วิทัยากรสืามารถใชื่้ ppt.ประกอบการด็ำเนิันักิจักรรม ตั�งแต่ขั�นัตอนัทั่� 1-6
        2) แผนัการสือนัน่ั�กิจักรรมทั่�สืำคัญทั่�สืุด็ค่อ กิจักรรมในัขั�นัตอนัทั่� 5 ทั่�จัะทัำ
ให้เข้าใจัพัฤติกรรมการรังแก วิธ่ทั่�จัะชื่่วยประหยัด็เวลาค่อ ให้วิทัยากรเชื่่�อมโยงสืาระสืำคัญ
จัากแผนักิจักรรมทั่� 1 (เก่�ยวกับผลกระทับจัากการรังแกและบทับาทัความสืำคัญของครู
ในัการป้องกันัและแก้ไขพัฤติกรรมรังแกกันั) แล้วเริ�มกิจักรรมได็้เลย และหากม่
เวลานั้อย ขั�นัตอนัทั่� 2 หร่อ 3 อาจัเล่อกทัำกิจักรรมเด็่ยวได็้

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

1.

2.

4.

5.

6.

3.



22 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ภาพัเด็็กรังแกกันัหร่อทัะเลาะกันัภาพัเด็็กรังแกกันัหร่อทัะเลาะกันั

ทั่�มา: www.theodysseyonline.com/letter-people-bullied

ทั่�มา: http://ailadaluamsri1.blogspot.com/



23โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบความรู้ทั่� 1ใบความรู้ทั่� 1

เร่�อง พัฤติกรรมการรังแกกันัเร่�อง พัฤติกรรมการรังแกกันั

  พัฤตกิรรมการรงัแกกนัั  พัฤตกิรรมการรงัแกกนัั ค่อ การกระทัำของบคุคลทัางด็า้นัลบตอ่บคุคลใด็บคุคลหนึั�ง หรอ่หลายๆ คนั  
โด็ยเกิด็ขึ�นัซิ่ำ�าๆ อย่างต่อเนั่�อง ทัำให้บุคคลเหล่านัั�นัไม่พัึงพัอใจั ไม่สืุขสืบาย เจั็บปวด็ทัางร่างกายและจัิตใจั 
ซิ่ึ�งการกระทัำด็งักลา่วกระทัำโด็ยทัางรา่งกาย วาจัา หรอ่อยา่งอ่�นั (เกษตรชื่ยั และหม่, 2556: สืมบัติ ตาปญัญา, 
2549: Olweus, 1996)

ความแตกต่างของการทัะเลาะกันัและพัฤติกรรมการรังแกกันัความแตกต่างของการทัะเลาะกันัและพัฤติกรรมการรังแกกันั

การทัะเลาะกันัการทัะเลาะกันั พัฤติกรรมการรังแกกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั

อำานัาจัเทั่ากันั อำนัาจัไม่เทั่ากันั/ต้องการควบคุมเพั่�อนั

ไม่เกิด็บ่อย มักเป็นัอุบัติเหตุ ไม่รุนัแรง ทัำพัฤติกรรมทัางลบซิ่ำ�าๆ

ได็้รับผลกระทับทัางอารมณ์์พัอๆ กันั ม่วัตถุประสืงค์ และแสืด็งออกชื่ัด็เจันัว่าต้องการแกล้ง 
โด็ยกระทัำทัางกายหร่ออารมณ์์

ม่การแสืด็งความรับผิด็ชื่อบหร่อสืำานัึกผิด็ สืำนัึกหร่อไม่สืำนัึกผิด็ก็ได็้

ม่ความพัยายามแก้ปัญหา ทัำให้เหย่�อรู้สืึกว่าการรังแกไม่ได็้เกิด็ขึ�นัจัริง

อุบัติการณ์์การเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันัอุบัติการณ์์การเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันั

 แนัวโนั้มพัฤติกรรมการรังแกกันั/การใชื่้ความรุนัแรงในันัักเร่ยนัระด็ับประถมศึึกษาทั่� 1-3   แนัวโนั้มพัฤติกรรมการรังแกกันั/การใชื่้ความรุนัแรงในันัักเร่ยนัระด็ับประถมศึึกษาทั่� 1-3  
 จัากการทับทัวนังานัวิจััยเก่�ยวกับพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กและวัยรุ่นัในัต่างประเทัศึพับว่า 
ประเทัศึบราซิ่ลิพับพัฤตกิรรมการรงัแกกนััในันัักเรย่นัประถมศึกึษาปทีั่� 1 ถงึมธัยมศึกึษาปทีั่� 2 รอ้ยละ 17.6 
(Moura, Cruz & Quevedo, 2011) ประเทัศึปาก่สืถานัพับพัฤติกรรมการรงัแกกันัในันัักเรย่นัประถมศึกึษาปีทั่� 6 
รอ้ยละ 23.2 (Shuj ja et al., 2014) ประเทัศึเนัเธอรแ์ลนัด็พ์ับพัฤตกิรรมการรงัแกกนััในันัักเรย่นัมธัยมศึกึษาปทีั่� 1 
รอ้ยละ 13.3 (Jansen et al., 2011) และประเทัศึนัอรเ์วย์พับพัฤตกิรรมการรงัแกกันัในันัักเรย่นัมธัยมศึกึษาปทีั่� 4 
ร้อยละ 11.4 (Strom et al., 2013) 
 สืว่นัการศึกึษาในัไทัย พับพัฤตกิรรมการรงัแกกนััในันัักเรย่นัระด็บัประถมศึกึษาปทีั่� 4 ถงึมธัยมศึกึษาปทีั่� 3 
ร้อยละ 40 (สืมบัติ ตาปัญญา, 2549) และในันัักเร่ยนัมัธยมศึึกษาปีทั่� 1 ถึงมัธยมศึึกษาปีทั่� 3 ร้อยละ 23.4 
(ชุื่ตินัาถ ศึักรินัทัร์กุล และอลิสืา วัชื่รสืินัธุ, 2557) จัากผลงานัวิจััยทั่�ผ ่านัมาแสืด็งให้เห็นัว่า กลุ่มนัักเร่ยนั 
ระดั็บประถมศึกึษาสืว่นัใหญ่เปน็ักลุม่ท่ั�มค่วามเสื่�ยงต่อการเกดิ็พัฤตกิรรมการรงัแกกันัมากกว่าระดั็บมธัยมศึกึษา 
ซิ่ึ�งสือด็คล้องกับทั่� Centre for Education Statistics and Evaluation (2016) พับว่าการรังแกกันั 
จัะพับได็ม้ากทั่�สุืด็และรนุัแรงทั่�สืดุ็ในัชื่ว่งท่ั�เด็ก็เปล่�ยนัผา่นัจัากชัื่�นัประถมศึกึษาไปสืูมั่ธยมศึกึษา และมแ่นัวโนัม้ลด็ลง 
ในัชื่่วงมัธยมศึึกษาตอนัปลาย 
 จัากข้อมูลงานัวิจััยทัั�งในัและต่างประเทัศึ ชื่่�ให้เห็นัว่าพัฤติกรรมการรังแกกันัเกิด็ขึ�นัได็้กับทัุกเชื่่�อชื่าติ
และปัญหาน่ั�เกิด็ขึ�นัอย่างกว้างขวางทัั�วโลก



24 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ประเภทัและลักษณ์ะของพัฤติกรรมการรังแกกันัประเภทัและลักษณ์ะของพัฤติกรรมการรังแกกันั

 พัฤติกรรมการรังแกกันั แบ่งได็้ 2 ประเภทัใหญ่ๆ ได็้แก่ ตามลักษณ์ะการกระทัำ และตามทัิศึทัาง
การกระทัำ 
 1. ตามลักษณ์ะการกระทัำ 1. ตามลักษณ์ะการกระทัำ พัฤติกรรมการรังแกกันัตามลักษณ์ะของการกระทัำ แบ่งได็้ 3 ประเภทั 
ค่อ การรังแกด็้านัร่างกาย การรังแกด็้านัวาจัา และการรังแกด็้านัสืังคม  
  1.1 การรงัแกด็า้นัรา่งกาย1.1 การรงัแกด็า้นัรา่งกาย เปน็ัการกระทัำทั่�สืามารถเหน็ัได็ท้ัั�งผูก้ระทัำและถูกกระทัำหรอ่บคุคลอ่�นั 
ทั่�อยู่ในัเหตุการณ์์นัั�นั โด็ยม่หลักฐานัหลงเหล่อให้เห็นั เชื่่นั บาด็แผล รอยฟักชื่ำ�า เป็นัต้นั (Khamis, 2015) 
พัฤตกิรรมรงัแกกนััด้็านัรา่งกาย เชื่น่ั กดั็ ขวา้งของใสื ่ชื่ก ต่ เตะ ตอ่ย และผลกั เปน็ัต้นั (ชุื่ตินัาถ ศึกัรนิัทัรก์ลุ 
และอลิสืา วัชื่รสืินัธุ, 2557; Laeheem, 2013)
       1.2 การรงัแกด็า้นัวาจัา1.2 การรงัแกด็า้นัวาจัา เปน็ัลกัษณ์ะของการทัำรา้ยจัติใจั และความรู้สืกึของผูอ้่�นั (สืมบติั ตาปญัญา, 
2549) ซิ่ึ�งการกระทัำไม่ม่หลักฐานัให้เห็นัเหม่อนัด็้านัร่างกาย โด็ยอาจัจัะใชื่้คำพัูด็หยาบคาย พูัด็ล้อเล่ยนั 
ช่ื่�อบดิ็ามารด็า ลอ้เลย่นัรูปรา่งลกัษณ์ะรา่งกาย พัดู็ตะคอก ตะโกนัใสื ่พัดู็เสืย่ด็สื ่ขู ่ตำหนิัและปลอ่ยขา่วลอ่ เปน็ัตน้ั 
(ชุื่ตินัาถ ศึักรินัทัร์กุล และอลิสืา วัชื่รสืินัธุ, 2557; Laeheem, 2013)
  1.3  การรังแกด็้านัสืังคม 1.3  การรังแกด็้านัสืังคม เป็นัการกระทัำทั่�เก่�ยวกับสืัมพัันัธภาพัระหว่างบุคคลหร่อกลุ่มบุคคล 
บุคคลทั่�ถูกรังแกด็้านัสืังคมมักถูกก่ด็กันัไม่ให้เข้ากลุ่ม เป็นัต้นั (Laeheem, 2013)  
  2. ตามทัศิึทัางการกระทัำ2. ตามทัศิึทัางการกระทัำ พัฤตกิรรมรงัแกกนััตามทัศิึทัางของการกระทัำ แบง่ได็ ้2 ประเภทั ค่อ การรงัแก 
ทัางตรง และการรังแกทัางอ้อม (เกษตรชื่ัย และห่ม, 2556) 
  2.1 การรังแกทัางตรง 2.1 การรังแกทัางตรง เป็นัการกระทัำทั่�เก่�ยวกับการทัำร้ายร่างกายและจัิตใจั ด็้านัร่างกาย เชื่่นั 
การต่ ชื่กต่อยและขว้างของใสื่ เป็นัต้นั และด็้านัจัิตใจั เชื่่นั การพัูด็ล้อเล่ยนัหร่อข่มขู่ และการขโมยของ เป็นัต้นั
  2.2 การรงัแกทัางอ้อม 2.2 การรงัแกทัางอ้อม เปน็ัการอาศึยับคุคลอ่�นัเขา้มาเก่�ยวข้อง เพั่�อใหผู้ท่้ั�ถูกรงัแกได็ร้บัผลกระทับ เชื่น่ั  
การใสื่ร้าย การปล่อยข่าวล่อ และการถูกก่ด็กันัให้ออกจัากกลุ่มเพั่�อนั เป็นัต้นั

สืาเหตุของการเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนั สืาเหตุของการเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนั 

 จัากการศึึกษาพับว่า สืาเหตุทั่�เก่�ยวข้องกับพัฤติกรรมรังแกกันัม่หลายสืาเหตุ สืามารถจัำแนักได็้เป็นั 
ด็้านับุคคล ด็้านัครอบครัว และด็้านัโรงเร่ยนั/ชุื่มชื่นั ด็ังน่ั�
  1. ด็า้นับคุคล  1. ด็า้นับคุคล จัากการศึกึษาพับวา่มค่วามเก่�ยวขอ้งกบัการเกดิ็พัฤตกิรรมการรงัแกกนััได็ห้ลากหลาย 
ประกอบด็้วย ทััศึนัคติ และผลการเร่ยนั ด็ังน่ั�
    1.1  ทััศึนัคติ 1.1  ทััศึนัคติ ทััศึนัคติม่ความเก่�ยวข้องกับการเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันั จัากการศึึกษาของ 
เจันัด็รอนั และคณ์ะ (Gendron et al., 2011) พับวา่ การรบัรู้เก่�ยวกับบรรยากาศึภายในัโรงเรย่นัทัางด้็านัลบ 
เชื่่นั การเห็นัเพั่�อนัรังแกกันัหร่อครูใชื่้คำพัูด็ทั่�เหย่ยด็หยามเด็็กนัักเร่ยนั เป็นัต้นั จัะสื่งผลให้เกิด็พัฤติกรรม 
การรงัแกกนััสืงู การศึกึษาของฮารเ์รลฟัชิื่และคณ์ะ (Harel-Fisch, et al., 2011) พับวา่การรบัรู้ตอ่โรงเรย่นั 
ทัางด็้านัลบม่ความสืัมพัันัธ์กับพัฤติกรรมการรังแกกันั และการศึึกษาของคาร์มิสื (Khamis, 2015) พับว่า 
การรบัรู้ทัางด้็านับวกเก่�ยวกับโรงเรย่นั เชื่น่ั ครูด็แูลเอาใจัใสืด่็ท่ัำใหรู้้สึืกอบอุน่ั หรอ่มเ่พั่�อนัคอยชื่ว่ยเหลอ่ เปน็ัต้นั 
สืามารถลด็การเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันัลงได็้    
    1.21.2  ผลการเร่ยนัผลการเร่ยนั ผลการเร่ยนัม่ความเก่�ยวข้องกับการเกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันั จัากการศึึกษา
ของสืมคิด็ ลอมาล่ (2554) ในันัักเร่ยนัระด็ับประถมศึึกษาปีทั่� 4-6 ในักรุงเทัพัมหานัคร พับว่า นัักเร่ยนั
ทั่�ม่ระด็ับผลการเร่ยนัตำ�ากว่า 2.00 ม่พัฤติกรรมการรังแกกันัอยู่ในัระดั็บมากทั่�สืุด็ และการศึึกษาของ 
ชุื่ตินัาถ ศึักรินัทัร์กุล และอลิสืา วัชื่รสืินัธุ (2557) ในันัักเร่ยนัระด็ับประถมศึึกษาปีทั่� 6 ถึงมัธยมศึึกษาทั่� 3 
พับว่านัักเร่ยนัทั่�ม่ระด็ับผลการเร่ยนัตำ�ากว่า 3.00 ม่ความเสื่�ยงท่ั�จัะเป็นัผู้รังแกผู้อ่�นั และเป็นัทัั�งผู้รังแก 
ผู้อ่�นักับถูกรังแกมากกว่านัักเร่ยนัทั่�ม่ระด็ับผลการเร่ยนัสืูงกว่า 3.00 ถึง 4.935 และ 3.156 เทั่า ตามลำด็ับ  



25โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

  2. ด็า้นัครอบครวั 2. ด็า้นัครอบครวั จัากการศึกึษาพับวา่ มค่วามเก่�ยวข้องกับการเกดิ็พัฤตกิรรมการรงัแกกนัั เชื่น่ั ความรนุัแรง 
ในัครอบครัว ด็ังน่ั�
  2.1 ความรนุัแรงในัครอบครวั 2.1 ความรนุัแรงในัครอบครวั เปน็ัสืาเหตหุนึั�งทั่�มค่วามเก่�ยวข้องกับพัฤติกรรมการรงัแกกันั จัากการ 
ศึกึษาของโบว์และคณ์ะ (Bowes et al., 2009) พับวา่ เด็ก็นัักเรย่นัท่ั�ครอบครวัมก่ารใชื่ค้วามรนุัแรงระหว่างกันั 
และเด็ก็ได็ร้บัความอบอุน่ัจัากครอบครวันัอ้ยจัะมพ่ัฤตกิรรมการรงัแกกนัั และเด็็กกลุม่ด็งักลา่วจัะอยู่ในักลุม่ 
ของผูร้งัแกผูอ่้�นั การศึกึษาของเกษตรชื่ยั และหม่ และอุทัศิึ สัืงขรตัน์ั (2555) พับวา่ ความรนุัแรงของพัอ่แม่ 
มค่วามสืมัพันััธท์ัางบวกกบัพัฤตกิรรมการรงัแกกนัั กลา่วค่อ ครอบครวัทั่�พัอ่แมม่ก่ารใชื่ค้วามรนุัแรงเด็ก็มโ่อกาสื 
เกิด็พัฤติกรรมการรังแกกันั 
  3. ด็า้นัโรงเรย่นั/ชุื่มชื่นั (คา่นิัยมทัางสัืงคมในัการใชื่ค้วามรนุัแรง สื่�อ) 3. ด็า้นัโรงเรย่นั/ชุื่มชื่นั (คา่นิัยมทัางสัืงคมในัการใชื่ค้วามรนุัแรง สื่�อ) จัากการศึกึษาพับวา่ มค่วามเก่�ยวขอ้ง 
กับการเกิด็พัฤติกรรมรังแกกันัได็้หลากหลายปัจัจััย ประกอบด็้วย ทั่�อยู่อาศึัย และสื่�อ ด็ังน่ั�
  3.1  ทั่�อยู่อาศึัย   3.1  ทั่�อยู่อาศึัย ลักษณ์ะของชุื่มชื่นัท่ั�แต่ละคนัใชื่้ในัการด็ำรงชื่่วิตอยู่นัั�นัม่ความแตกต่างกันั ซิ่ึ�ง 
สืามารถสื่งผลให้บุคคลซิ่ึมซิ่ับเอาสืิ�งต่างๆ ทั่�อยู่รอบตัวมาทัั�งโด็ยความตั�งใจัและความบังเอิญได็้ไม่เทั่ากันั 
สืำหรบัการศึกึษาของอูบา และคณ์ะ (Uba, Yaacob & Juhari, 2010) พับวา่ เด็ก็นัักเรย่นัทั่�อาศึยัอยู่ในัเมอ่ง 
ม่พัฤติกรรมรังแกกันันั้อยกว่าเด็็กนัักเร่ยนัทั่�อาศึัยอยู่ในัชื่นับทั     
   3.2  สื่�อ   3.2  สื่�อ เด็็กสืามารถรับสื่�อได็้จัากหลากหลายชื่่องทัาง เชื่่นั โทัรทััศึนั์ สื่�อออนัไลนั์ เป็นัต้นั  
ซิ่ึ�งสืามารถสื่งผลต่อพัฤติกรรมของเด็็กได็้ จัากการศึึกษาของปวริศึร์ กิจัสืุขจัิต (2555) พับว่าเด็็กนัักเร่ยนั 
ทั่�ม่พัฤติกรรมรังแกกันัม่การเล่ยนัแบบการรังแกมาจัากสื่�อ ร้อยละ 14.8 และการทั่�เด็็กด็ูรายการโทัรทััศึนั ์
ทั่�ม่ความรุนัแรงซิ่ำ�าหลายๆ ครั�ง จัะทัำให้ม่พัฤติกรรมก้าวร้าวเพัิ�มขึ�นั การศึึกษาของซิ่ิมเมอแมนั และคณ์ะ 
(Zimmerman, Glew, Christakis, & Katon, 2005) พับว่า ค่าเฉล่�ยของเด็็กทั่�ม่พัฤติกรรมรังแกกันั 
ในัการด็ูโทัรทััศึนั์ ค่อ 5 ชัื่�วโมงต่อวันั สื่วนัเด็็กทั่�ไม่ม่ความเก่�ยวข้องกับพัฤติกรรมรังแกกันัจัะด็ูโทัรทััศึนั์  
3.2 ชื่ั�วโมงต่อวนัั และการศึกึษาของเกษตรชื่ยั และหม่ และอุทัศิึ สืงัขรตัน์ั  (2555) พับวา่ ความรนุัแรงท่ั�ได็จ้ัากเกม 
ม่ความสืัมพัันัธ์ทัางบวกกับพัฤติกรรมรังแกกันั กล่าวค่อ เด็็กท่ั�ได็้ซิ่ึมซิ่ับความรุนัแรงจัากเกมม่โอกาสืเกิด็
พัฤติกรรมรังแกกันั   

ลักษณ์ะของเด็็กทั่�ม่แนัวโนั้มถูกเพั่�อนัรังแกลักษณ์ะของเด็็กทั่�ม่แนัวโนั้มถูกเพั่�อนัรังแก ซิ่ึ�งครูต้องสืังเกตเด็็กกลุ่มน่ั�เป็นัพัิเศึษ
 1. ความผิด็ปกติทัางด็้านัร่างกาย เชื่่นั อ้วนัหร่อผอมมาก เต่�ยหร่อตัวเล็กมาก ตัวด็ำมาก พัูด็ติด็อ่าง 
  พัิการทัางกาย จัมูกบ่� ปากแหว่ง ตาเหล่ จัมูกโต ใสื่แว่นั
 2. เป็นัเด็็กพัิเศึษ เชื่่นั ออทัิสืติก
 3. เร่ยนัอ่อนัหร่อเร่ยนัไม่ทัันัเพั่�อนั โด็นัครูด็ุบ่อย  
 4. ม่บุคลิกลักษณ์ะทั่�ไม่มั�นัใจัในัตนัเอง อยู่คนัเด็่ยวหร่อไม่ม่เพั่�อนั หร่อเป็นัเด็็กข่�แง
  5. เด็็กทั่�มาจัากครอบครัวยากจันั
 6. อาชื่พ่ับางประเภทัของผูป้กครอง เชื่น่ั เด็็กทั่�พัอ่แมม่อ่าชื่พ่ัเกบ็ขยะ หรอ่เปน็ัพันัักงานัทัำความสืะอาด็
   เป็นัต้นั



26 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

เร่�องราวของครูการะเกด็เร่�องราวของครูการะเกด็

 สืมัยครูการะเกด็เร่ยนัอยู่ชัื่�นัประถมศึึกษาปีทั่� 3 เม่�อโรงเร่ยนัเลิกนัักเร่ยนัเด็ินักลับบ้านัเป็นัแถว 
มค่นัถ่อธงนัำหน้ัา พัวกนัักเรย่นัแวะรมินัำ�า ทัั�งเด็็กผูช้ื่ายและผูห้ญิงลงไปเลน่ันัำ�ากนัั แตต่อนันัั�นัเปน็ัฤด็นูัำ�าหลาก 
การะเกด็ย่นัมองด็ูนัักเร่ยนัคนัอ่�นัเล่นันัำ�าอยู่ตรงกลางสืะพัานัไม้ ไม่คิด็ว่าเพั่�อนัจัะแกล้ง ด็ูเพั่�อนัวิ�งขึ�นัมา 
ตรงสืะพัานัแล้วกระโด็ด็ลงนัำ�า อยู่ๆ เพั่�อนัแกล้งวิ�งมาชื่นัผลักให้ตกนัำ�าแล้วชื่วนัเล่นันัำ�า การะเกด็ไม่เล่นั 
เพัราะกลัวนัำ�า สืำลักนัำ�า ปิ�นัโตข้าวก็หาย กระเป๋าเปียก หนัังสื่อเปียกหมด็ นัำ�าพัาไหลไปติด็กอหญ้าทั่�ม่หนัาม 
ทัำให้หนัามปักม่อเต็มไปหมด็ พัาตัวเองขึ�นัมาจัากนัำ�า พัอขึ�นัมาฝั้�งได็้ก็รู้สึืกเสื่ยใจั ร้องไห้ กลับบ้านัเลย 
หลงัจัากนัั�นัเพั่�อนัมาขอโทัษ โตขึ�นัมาเพั่�อนัคนันัั�นัก็พัยายามทัำด็ด่็ว้ย แตก่าระเกด็ไมเ่คยอภัยให ้ไมพ่ัดู็ด็ด้่็วย 
เขาเอานัำ�ามาให้กินั ก็แค่พัูด็ว่าขอบใจัแต่ไม่กินั ยังม่ความโกรธจันักระทัั�งบัด็น่ั� เขาด็่ด็้วยแต่ไม่ด็่กับเขา  
 ความรู้สึืกในัขณ์ะทั่�ถกูรงัแกค่อกลวัมาก  ไมช่ื่อบเพั่�อนัคนันัั�นั ไมช่ื่อบพัฤติกรรมรงัแก รู้สืกึไมป่ลอด็ภัย 
ไม่อยากคบเพั่�อนั ไม่ม่เพั่�อนัด็่กว่า ไปไหนัไปคนัเด็่ยวด็่กว่าเพัราะระแวงไปหมด็ ใครอย่ามาเด็ินัเข้าใกล้ ทัำให้ 
สืมยัเด็็กไมม่เ่พั่�อนั ใครจัะมาเดิ็นัตามไมไ่ด็ ้มค่วามฝ้งัใจักลวัเขาแกลง้ หลงัจัากนัั�นัสืิ�งทั่�เกดิ็ขึ�นัค่อการกลวัจัมนัำ�า 
นัำ�าไม่ลึกก็ไม่ลง กลัวอยู่นัั�นัแหละ นัำ�าต่�นัก็กลัวนัำ�า แค่ใต้หัวเข่าก็ไม่ข้าม กลัวถูกเพั่�อนัรังแก พัอหนัักๆ เข้า 
ชื่่วงหลังการะเกด็เริ�มตอบโต้ด็้วยความรุนัแรง ม่จัิกผมเพั่�อนัทั่�ผลักหร่อเดิ็นัชื่นั จันัปัจัจัุบันัเป็นัครูก็ม่ 
พัฤติกรรมแบบนัั�นั ค่อถึงจัุด็ๆ หนัึ�งจัะตอบโต้รุนัแรง กับเด็็กนัักเร่ยนัก็ม่พัฤติกรรมแบบน่ั� ต้องร่บเอาเด็็ก 
เด็ินัหน่ัออกนัอกห้อง



27โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบความรู้ทั่� 2ใบความรู้ทั่� 2

เร่�อง ผลกระทับของพัฤติกรรมการรังแกกันั การแก้ไข และแนัวทัางการจััด็การเร่�อง ผลกระทับของพัฤติกรรมการรังแกกันั การแก้ไข และแนัวทัางการจััด็การ

ผลกระทับของพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนั ผลกระทับของพัฤติกรรมการรังแกกันัในัเด็็กนัักเร่ยนั 

  เม่�อเกดิ็เหตกุารณ์ก์ารรงัแกกนััขึ�นั การกระทัำด็งักลา่วจัะสืง่ผลต่อตนัเอง ครอบครวั และสืงัคม ดั็งน่ั�  
 ตนัเองตนัเอง จัากการศึกึษาของเทัป-เทัย์เลอร์ และคณ์ะ (Tharp-Taylor et al., 2009) พับวา่เด็ก็นัักเรย่นั 
ทั่�มพ่ัฤตกิรรมรงัแกกนััมป่ญัหาด็า้นัรา่งกาย รอ้ยละ 34 โด็ยมอ่าการปวด็หรอ่บาด็แผลตามรา่งกาย เปน็ัตน้ั 
อก่ทัั�งยังสืง่ผลใหม้ป่ญัหาด้็านัพัฤตกิรรม เชื่น่ั ชื่อบทัำรา้ยผูอ้่�นั เปน็ัตน้ั (Kumpulainen et al., 1998) สืำหรบั 
ผลต่อด้็านัจัิตใจัจัะทัำให้รู้สืึกไม่ปลอด็ภัยกับการมาโรงเร่ยนั (Alikasifoglu et al., 2007) แยกตัวออก 
จัากสืังคม (Spriggs et al., 2007) เด็็กบางคนัขณ์ะทั่�ทัำอาจัจัะเกิด็ความรู้สืึกว่าตนัเองม่ความสืามารถ 
(Seixas et al., 2013) มร่ะด็บัของการเหน็ัคุณ์ค่าในัตนัเองสูืง (กอรป์บญุ ภาวะกลุ และปราโมทัย ์สืคุนิัชื่ย,์ 2554) 
บางการศึกึษาพับวา่มร่ะด็บัการเหน็ัคณุ์ค่าในัตนัเองตำ�า (O’Moore & Kirkham, 2001) นัอกจัากน่ั� ยงัทัำให ้
ม่ภาวะซิ่ึมเศึร้าและม่ความพัยายามในัการฆ่่าตัวตาย (Bauman et al., 2013)  
  ครอบครัวครอบครัว จัากการศึึกษาของโรเบิร์ทั (Robert, 2000) พับว่า เด็็กทั่�ม่พัฤติกรรมรังแกกันั เม่�อโต 
เป็นัผู้ใหญ่จัะม่พัฤติกรรมก้าวร้าวต่อคู่สืมรสืและลูก  
  สืังคมสืังคม จัากการศึึกษาของโรเบิร์ทั (Robert, 2000) ในักลุ่มตัวอย่างทั่�ม่พัฤติกรรมรังแกกันัตั�งแต ่
วยัเด็ก็ และเม่�อเตบิโตเขา้สืูว่ยัผูใ้หญ่ พับวา่ กลุม่คนัด็งักลา่วมค่วามเก่�ยวขอ้งกบัอาชื่ญากรรม และการฝ่้าฝ้นืั
กฎจัราจัรกว่าผูท่้ั�มพ่ัฤติกรรมรงัแกกันัเล็กนัอ้ย และการศึกึษาของกลู และคณ์ะ (Glew et al, 2000) พับว่า 
เด็ก็ผูช้ื่ายท่ั�ถกูรงัแกมาตั�งแตป่ระถมศึกึษาปีทั่� 6 ถงึมธัยมศึกึษาปีทั่� 3 มเ่ก่�ยวขอ้งกับอาชื่ญากรรมอย่างน้ัอย 
1 ครั�ง เม่�ออายุ 24 ปี และ 35 ปี  

การแก้ไขพัฤติกรรมการรังแกกันั การแก้ไขพัฤติกรรมการรังแกกันั 

ยุติการรังแกกันั และควบคุมสืถานัการณ์์ให้ได็้
พัูด็คุยกับเด็็กทั่�รังแกคนัอ่�นั โด็ยไม่ม่เด็็กทั่�เป็นัเหย่�อหร่อผู้อยู่ในัเหตุการณ์์
บอกเด็็กทั่�รังแกว่าตามกฎของโรงเร่ยนัต้องได็้รับผลอย่างไร
หากจัำเป็นั ขอให้พับผู้ปกครอง เพั่�อแจั้งให้ทัราบ 

แนัวทัางการจััด็การแนัวทัางการจััด็การ
  

เม่�อพับการรังแกกันัต้องจััด็การทัุกครั�ง และพัยายามควบคุมสืถานัการณ์์ให้ได็้
ต้องรายงานัให้ผู้บังคับบัญชื่าทัราบ
อย่าทัำสืิ�งท่ั�จัะเป็นัการแสืด็งอคติแก่เด็็กทั่�รังแกคนัอ่�นั ด็้วยการล้อเล่ยนั ตำหนิัหร่อสืร้างความ
รงัเก่ยจัใหส้ืงัคม แตป่ฏิิบัตติามปกติแตป่ฏิิบัตติามปกตกิบัเด็ก็ทัั�งคนัทั่�รงัแกผูอ่้�นัและถกูรงัแก รวมไปถึงพัอ่แมข่องเด็ก็ 
ทัั�งสืองฝ้่ายและเด็็กทั่�อยู่ในัเหตุการณ์์
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ใบกิจักรรมทั่� 1ใบกิจักรรมทั่� 1

เร่�อง การป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัเร่�อง การป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั

 ให้สืมาชื่ิกกลุ่มร่วมกันัอภิปรายเก่�ยวกับวิธ่การป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัโรงเร่ยนั กลุ่มละ 1 
ประเด็็นั ด็ังน่ั�
   1. ระบบการสือด็สื่องเฝ้้าระวังเพั่�อป้องกันัการรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนัหร่อโรงเร่ยนั
           2. ทัำอยา่งไรจังึจัะใหร้ะบบในัขอ้ 1 นัำไปสืูก่ารปฏิิบติัจัรงิ ด็ว้ยการมส่ืว่นัรว่มของผูบ้รหิาร ครู นัักเรย่นั 
    ผู้ปกครองและชุื่มชื่นั
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แผนัการสือนัทั่� 3แผนัการสือนัทั่� 3

การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัการจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันั
เวลา 1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่เวลา 1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่

จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้

  1. เพั่�อให้ครูสืามารถสืังเกตพัฤติกรรมรังแกกันัจัากสืัญญาณ์เต่อนั
  2. เพั่�อให้ครูสืามารถจััด็การพัฤติกรรมรังแกกันัของนัักเร่ยนัได็้

สืาระสืำคัญสืาระสืำคัญ

   วธ่ิการสืงัเกตลกัษณ์ะเด็ก็ทั่�มแ่นัวโนัม้ทั่�จัะถกูเพั่�อนัรงัแก และวธ่ิการสืงัเกตสืญัญาณ์เตอ่นัของเด็ก็
ทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั จัะเป็นัการเฝ้้าระวังและป้องกันัการรังแกกันัในัโรงเร่ยนัได็้ รวมทัั�งม่วิธ่การจััด็การทั่�
เหมาะสืมเพั่�อการแก้ไขปัญหาพัฤติกรรมรังแกกันัในัโรงเร่ยนั

สื่�อ-อุปกรณ์์ สื่�อ-อุปกรณ์์ 

    1. ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องสืัญญาณ์เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกตเด็็กทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั  
   2. ใบความรู้ทั่� 2 เร่�องวิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั
   3. ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องวิธ่การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนั
   4. ใบกิจักรรมทั่� 2 เร่�องวิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั
    5. ppt.ประกอบการด็ำเนิันักิจักรรม 
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ขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรมขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรม

กิจักรรมกิจักรรม สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้ ระยะเวลาระยะเวลา

วิทัยากรกล่าวถึงคลิปเด็็กออทัิสืติกถูกรังแกในั 
แผนัการสือนัทั่� 2 เร่�องพัฤติกรรมการรังแกกันั
ว่าเป็นัลักษณ์ะของเด็็กทั่�ม่แนัวโนั้มถูกรังแก และ
บรรยายเร่�องสืัญญาณ์เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกตเด็็ก
ทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั ตามใบความรู้ทั่� 1 

ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องสืัญญาณ์
เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกต 
เด็็กทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั  

10 นัาทั่

วิทัยากรแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คนัและให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันัอภิปราย ตามประเด็็นัในัใบกิจักรรมทั่� 1 
โด็ยกำหนัด็ให้ม่การมอบหมายบทับาทัในักลุ่ม 
เชื่่นั ประธานั เลขา เป็นัต้นั  

ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องวิธ่การ 
จััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันั
ในัชื่ั�นัเร่ยนั

20 นัาทั่

วิทัยากรสืรุปและบรรยายเพัิ�มเติมเร่�อง วิธ่การจััด็การ
ของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั ตามใบความรู้ทั่� 2 

ใบความรู้ทั่� 2 เร่�องวิธ่การ 
จััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั

10 นัาทั่

วิทัยากรแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คนั เพั่�อแสืด็งบทับาทั
สืมมติ ตามใบกิจักรรมทั่� 2

ใบกิจักรรมทั่� 2 เร่�องวิธ่การ 
จััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั

30 นัาทั่

วิทัยากรให้ผู้เร่ยนัสืะทั้อนัวิธ่การจััด็การของครู 
เม่�อเด็็กรังแกกันัในัแต่ละสืถานัการณ์์ 2 ประเด็็นั
ค่อ             

         ชื่อบตรงทั่�...                
         จัะด็่กว่าน่ั�ถ้า...

จัากนัั�นัวิทัยากรสืรุปและเพัิ�มเติม

20 นัาทั่

หมายเหตุหมายเหต ุ: วิทัยากรสืามารถใชื่้ ppt.ประกอบด็ำเนิันักิจักรรม ตั�งแต่ขั�นัตอนัทั่� 1-5

1. -

-

-

-

2.

3.

4.

5.
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ใบความรู้ทั่� 1ใบความรู้ทั่� 1

เร่�อง สืัญญาณ์เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกตเด็็กทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนัเร่�อง สืัญญาณ์เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกตเด็็กทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั
  

สืัญญาณ์เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกตเด็็กทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั สืัญญาณ์เต่อนัทั่�ครูสืามารถสืังเกตเด็็กทั่�ถูกรังแกในัโรงเร่ยนั 
  
     
 
  
  

         
       

หมายเหตุหมายเหต ุ แม้ม่เพั่ยงข้อใด็ข้อหนัึ�งก็เป็นัสืิ�งทั่�ครูควรเฝ้้าระวังต่อไป

 1. ซิ่ึมเศึร้า

2. หวาด็กลัว
อย่างไม่ทัราบสืาเหตุ

5. อด็ข้าว เงินัหมด็
โด็ยอธิบายไม่ได็้

6. กังวลหร่อหวาด็กลัว
เม่�อต้องไปในัทั่�ทั่�ตนัถูกรังแก

8. เสื่�อม่รอยถูกกร่ด็7. ไม่ม่สืมาธิ
ผลการเร่ยนัตกตำ�า  

9. ม่รอยแผลตามตัวหร่อบนั
ใบหนั้า ตาบวมปูด็ ม่รอยเล็บ

หยิก ฟักชื่ำ�าด็ำเข่ยว

10. ของใชื่้สื่วนัตัว เชื่่นั ด็ินัสือ 
ยางลบ ไม้บรรทััด็
หายเป็นัประจัำ

11. ไม่ม่ความสืุขในัการทัำ
กิจักรรมทั่�เคยชื่่�นัชื่อบ หร่อ

ขอไม่เข้าร่วมกิจักรรมบางอย่าง
ทั่�ครูให้ทัำ

8. เสื้้�อ
มีีรอยถููกกรีด

8. เสื้้�อ
มีีรอยถููกกรีด

8.  เสื้้� อ
มีีรอยถููกกรีด

8.  เสื้้� อ
มีีรอยถููกกรีด

8. เสื้้�อ
มีีรอยถููกกรีด

8. เสื้้�อ
มีีรอยถููกกรีด

4. ไม่อยากมาโรงเร่ยนั
ขาด็เร่ยนับ่อย ( ในักรณ์่ทั่�

เกิด็ขึ�นัในัโรงเร่ยนั) ไม่อยาก
เข้าห้องเร่ยนั

3. ม่ความก้าวร้าวมากขึ�นั 
หร่อด็ูซิ่ึมลงและเก็บตัวหร่อ 
อาจัม่อาการทัางกาย เชื่่นั

ปวด็ทั้อง ปวด็ศึ่รษะ



34 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 1ใบกิจักรรมทั่� 1

เร่�อง วิธ่การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนัเร่�อง วิธ่การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนั

1. วิทัยากรแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คนั ให้สืมาชื่ิกแต่ละกลุ่มร่วมกันัอภิปรายตามประเด็็นัต่อไปน่ั�
  1.1 วิธ่การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนั 
  1.2 วิธ่การสื่�อสืารและการชื่่วยเหล่อเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกและถูกรังแกเพั่�อยุติสืถานัการณ์์ในัขณ์ะนัั�นั  

2. แต่ละกลุ่มสื่งผู้แทันันัำเสืนัอ   

วิธ่การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนัวิธ่การจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัในัชื่ั�นัเร่ยนั
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิธ่การสื่�อสืารและการชื่่วยเหล่อเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกและถูกรังแกเพั่�อยุติสืถานัการณ์์ในัขณ์ะนัั�นั  วิธ่การสื่�อสืารและการชื่่วยเหล่อเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกและถูกรังแกเพั่�อยุติสืถานัการณ์์ในัขณ์ะนัั�นั  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



35โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบความรู้ทั่� 2ใบความรู้ทั่� 2

เร่�อง วิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันัเร่�อง วิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั

   หากครูพับเด็็กมพ่ัฤตกิรรมจัากสืญัญาณ์เต่อนัแลว้ ใหร้บ่แกไ้ขอย่างเรง่ด่็วนั โด็ยครูควรใหเ้วลาในัการ
พัดู็คยุกบัเด็ก็ทัั�งสืองฝ้า่ย  พัดู็คยุด็ว้ยนัำ�าเสืย่งนุ่ัมนัวล ไมค่าด็คั�นัขม่ขูแ่ละใหเ้วลาเด็ก็ในัการเลา่เร่�อง ใหก้ำลงัใจั 
และความมั�นัใจัว่าการเล่านัั�นัจัะเป็นัการชื่่วยเหล่อไม่ให้ม่การรังแกซิ่ำ�าอ่ก 
 เม่�อครูพับเห็นัเหตุการณ์์ ให้ร่บหยุด็ยั�ง และสื่�อสืารทัำความเข้าใจักับฝ้่ายต่างๆ ด็ังน่ั�

สืำหรับเพั่�อนัทั่�เห็นัเหตุการณ์์สืำหรับเพั่�อนัทั่�เห็นัเหตุการณ์์

 ให้ครูพัูด็คุยกับเด็็กว่าการทั่�เด็็กเห็นัเหตุการณ์์แล้วไม่ได็้ชื่่วยเหล่อเพั่�อนั หร่อไม่ได็้ห้ามเสืม่อนัหนัึ�งว่า 
เป็นัการเห็นัด้็วยกับการรังแกกันั หากเกินัความสืามารถทั่�จัะชื่่วยเหล่อหร่อห้ามปราม เด็็กต้องบอกครู 
หากเด็็กทั่�เห็นัเหตุการณ์์ให้ความชื่่วยเหล่อหร่อแจั้งให้ครูทัราบ ครูควรพัูด็ชื่่�นัชื่มให้กำลังใจัเด็็กว่าสืิ�งทั่�ทัำเป็นั
สืิ�งทั่�ด็่และถูกต้อง

สืำหรับเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกสืำหรับเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแก

 เม่�อครูพับวา่มเ่ด็็กคนัใด็คนัหนึั�งเริ�มรงัแกเด็ก็คนัอ่�นั ครูต้องหยดุ็พัฤตกิรรมนัั�นัโด็ยเรว็ กอ่นัทั่�เด็ก็คนัอ่�นั 
จัะเลย่นัแบบและขยายวงกวา้งออกไป โด็ยบอกเด็ก็ทั่�รงัแกเพั่�อนัว่ามบ่ทัลงโทัษหรอ่กฎเกณ์ฑิเ์ม่�อรงัแกเพั่�อนั 
และครูคาด็หวังว่าจัะไม่เกิด็เหตุการณ์์น่ั�ขึ�นัอ่ก ในักรณ์่ท่ั�เด็็กไม่ม่พัฤติกรรมรังแกซิ่ำ�า ครูควรพัูด็ชื่มเชื่ย 
หรอ่ใหร้างวลั ครูควรเฝ้้าระวงัการเกดิ็พัฤตกิรรมซิ่ำ�า โด็ยบอกครูคนัอ่�นัๆ หรอ่เครอ่ขา่ยใหเ้ฝ้้าระวงัพัฤตกิรรมเด็ก็ 
โด็ยพัิจัารณ์าจัากความถ่�และความรุนัแรงของพัฤติกรรม รวมไปถึงการพัูด็คุยกับพั่อแม่ว่าเด็็กม่พัฤติกรรมน่ั�
ในัโรงเร่ยนั เนั้นัให้เด็็กเข้าใจัการเคารพัสืิทัธิของผู้อ่�นัเนั้นัให้เด็็กเข้าใจัการเคารพัสืิทัธิของผู้อ่�นั

สืำหรับเด็็กทั่�ถูกรังแก สืำหรับเด็็กทั่�ถูกรังแก 

 ครูสือนัวิธ่การปกป้องตนัเองและด็ำเนิันัการด็ังน่ั�
 1. ครูต้องให้หลักคิด็กับเด็็กว่า “เพั่�อนัท่ั�มารังแกเขาม่จัุด็ประสืงค์ค่อต้องการให้เราโกรธ เม่�อไหร่ “เพั่�อนัท่ั�มารังแกเขาม่จัุด็ประสืงค์ค่อต้องการให้เราโกรธ เม่�อไหร่ 
ทั่�เราไม่แสืด็งอารมณ์์โกรธ โมโห หร่อไม่พัอใจัออกมาโด็ยการนิั�งเฉย และเด็ินัหน่ัไปไม่สืนัใจัเด็็กท่ั�มารังแก ทั่�เราไม่แสืด็งอารมณ์์โกรธ โมโห หร่อไม่พัอใจัออกมาโด็ยการนิั�งเฉย และเด็ินัหน่ัไปไม่สืนัใจัเด็็กท่ั�มารังแก 
ตอ่ไปเขาก็จัะเลิกแกล้งเอง”ตอ่ไปเขาก็จัะเลิกแกล้งเอง” ดั็งนัั�นั ถ้าอยากใหเ้พั่�อนัหยุด็รงัแกจัะต้องนิั�งใหม้ากท่ั�สืดุ็และไมต่อบโต้เพั่�อนัในัขณ์ะนัั�นั 
ซิ่ึ�งการไมโ่ตต้อบจัะทัำใหเ้พั่�อนัหยดุ็ไปเอง นัอกจัากน่ั� ครูอาจัใหห้ลกัคดิ็กับเด็ก็ในัการคบเพั่�อนัวา่ “เวลาคบเพั่�อนั “เวลาคบเพั่�อนั 
ใหค้บเพั่�อนัทั่�เราอยู่ด้็วยแลว้มค่วามสุืข อยู่กับเพั่�อนัทั่�เราเลน่ัด้็วยแลว้สืนุัก” ใหค้บเพั่�อนัทั่�เราอยู่ด้็วยแลว้มค่วามสุืข อยู่กับเพั่�อนัทั่�เราเลน่ัด้็วยแลว้สืนุัก” และเนัน้ัยำ�าว่า “การคบเพั่�อนัเปน็ั “การคบเพั่�อนัเปน็ั
สืิทัธิ�ของเรา ให้เล่อกเพั่�อนัทั่�เราถูกใจัทั่�สืุด็” สืิทัธิ�ของเรา ให้เล่อกเพั่�อนัทั่�เราถูกใจัทั่�สืุด็” และ “เพั่�อนัสืามารถโกรธหนัูได็้ แต่ไม่สืามารถทัำร้ายร่างกาย“เพั่�อนัสืามารถโกรธหนัูได็้ แต่ไม่สืามารถทัำร้ายร่างกาย
หนูัได็้ หนูัม่สิืทัธิ�ทั่�จัะปกป้องตนัเอง เพัราะการท่ั�เพั่�อนัจังใจัมาแตะต้องตัวหนูั ถ่อเป็นัอาชื่ญากรรมทัันัทั ่หนูัได็้ หนูัม่สิืทัธิ�ทั่�จัะปกป้องตนัเอง เพัราะการท่ั�เพั่�อนัจังใจัมาแตะต้องตัวหนูั ถ่อเป็นัอาชื่ญากรรมทัันัทั ่
หนัูต้องร่บบอกครู”  หนัูต้องร่บบอกครู”  
 2. ฝ้ึกให้เด็็กพัูด็กับตนัเอง (self talk) เป็นัวิธ่ให้กำลังใจัตนัเองโด็ยพัูด็กับตนัเอง เชื่่นั
  “ฉันัไม่ชื่อบทั่�เขารังแกฉันั ฉันัจัะจััด็การกับเร่�องน่ั�ให้ได็้” “ฉันัไม่ชื่อบทั่�เขารังแกฉันั ฉันัจัะจััด็การกับเร่�องน่ั�ให้ได็้” 
  “ทัุกอย่างจัะต้องผ่านัไปด็้วยด็่”  “ทัุกอย่างจัะต้องผ่านัไปด็้วยด็่”
  “ฉันัต้องเข้มแข็ง ฉันัต้องเข้มแข็ง ฉันัต้องเข้มแข็ง”  “ฉันัต้องเข้มแข็ง ฉันัต้องเข้มแข็ง ฉันัต้องเข้มแข็ง”
  “ฉันัไม่กลัวใครอ่กต่อไป”   “ฉันัไม่กลัวใครอ่กต่อไป” 



36 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

     3. ฝ้ึกทัักษะให้เด็็กกล้าพัูด็ กล้าบอก กล้าเจัรจัาต่อรอง ด็ังต่อไปน่ั�
  - บอกเพั่�อนัท่ั�มารงัแกว่า “อย่าทัำแบบน่ั�นัะ เราไม่ชื่อบ”  “อย่าทัำแบบน่ั�นัะ เราไม่ชื่อบ” พัดู็ด้็วยเสืย่งท่ั�ด็งั ชัื่ด็ถ้อยชัื่ด็คำ หนัักแน่ันั 
อย่าพัูด็หงอๆ พัูด็แผ่วๆ เพัราะจัะทัำให้เพั่�อนัยิ�งได็้ใจัและแกล้งเราอ่ก 
   -  ในักรณ์ท่่ั�เพั่�อนักา้วเขา้มาถึงตวั ตอ้งตะโกนัเสืย่งดั็งวา่ “หยดุ็นัะ”“หยดุ็นัะ” หรอ่ “อยา่นัะ” “อยา่นัะ” พัรอ้มๆ กบัขยบัตวั 
ออกมา เบ่�ยงหลบ หรอ่ปัด็มอ่เขาออกจัากตัว เพัราะการตะโกนัเสืย่งดั็งจัะทัำใหเ้พั่�อนัท่ั�มาแกล้งหรอ่มารงัแกชื่ะงกั 
ไปได็้ชัื่�วครู่ และครูหร่อเด็็กอ่�นัๆ สืามารถได็้ยินัและเข้ามาด็ูเหตุการณ์์ได็้ง่ายขึ�นั ครูต้องชื่่วยฝ้ึกให้เด็็กรู้จััก 
พัูด็เสื่ยงด็ังพัูด็เสื่ยงด็ังเพั่�อปกป้องตนัเอง
  - ถ้าบอกเพั่�อนัแลว้ เพั่�อนัไมฟั่ัง ก็ใหบ้อกกับเพั่�อนัอก่ครั�งวา่ “ถา้ยังไม่ฟััง เราจัะบอกครู” “ถา้ยังไม่ฟััง เราจัะบอกครู” ถา้เพั่�อนั
ยังทัำอ่ก ก็ให้ไปบอกครูว่าเกิด็อะไรขึ�นั
 4. หล่กเล่�ยงพั่�นัทั่�เสื่�ยงหร่อพั่�นัทั่�ทั่�เคยถูกรังแก เชื่่นั ห้องนัำ�า ใต้อาคารเร่ยนั หลังอาคารเร่ยนัหร่อ
เวลาจัะไปไหนัก็อย่าไปคนัเด็่ยวให้ชื่วนัเพั่�อนัไปด็้วย

การสื่�อสืารทัำความเข้าใจักับผู้ปกครองการสื่�อสืารทัำความเข้าใจักับผู้ปกครอง

 การสื่�อสืารทัำความเขา้ใจักบัผูป้กครอง จัะชื่ว่ยใหผู้ป้กครองรบัรู้ถึงพัฤตกิรรมหรอ่ผลกระทับทั่�เกดิ็ขึ�นั 
กบัตวัเด็ก็  รวมทัั�งชื่ว่ยใหเ้กดิ็ความรว่มมอ่ในัการป้องกนััและแก้ไขปญัหาการรงัแกกนัั เพั่�อปอ้งกนััการเกิด็เหตุการณ์ ์
ซิ่ำ�าในัโรงเร่ยนั ซิ่ึ�งการสื่�อสืารทัำความเข้าใจักับผู้ปกครองม่แนัวทัาง ด็ังน่ั�  
 1. ครูเชื่ญิผูป้กครองของเด็ก็ทัั�ง 2 ฝ้า่ยมาพับทั่�โรงเรย่นั พัดู็คุยเก่�ยวกับพัฤตกิรรมของเด็ก็และแนัวทัาง 
แก้ไขปัญหาการรังแกกันักับพั่อแม่ผู้ปกครองของเด็็กทัั�งสืองฝ้่าย โด็ยพัูด็คุยถึงการเคารพัสืิทัธิของผู้อ่�นั 
กฎกติกาในัการอยู่ร่วมกันัในัโรงเร่ยนักับผู้ปกครองเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกผู้อ่�นั โด็ยบอกกับผู้ปกครองของเด็็ก 
ทั่�เป็นัฝ้่ายรังแก เชื่่นั “ลูกของคุณ์ม่พัฤติกรรมข่มขู่ คุกคามเพั่�อนัในัโรงเร่ยนั เขาควรจัะต้องเคารพัและรู้สืิทัธิ
ของผู้อ่�นั”
 2. สืว่นัผูป้กครองของเด็็กท่ั�เปน็ัฝ่้ายถูกรงัแก ใหพ้ัดู็คุยถึงแนัวทัางการปกป้องสืทิัธตินัเอง การจัดั็การ
และรบัมอ่เม่�อโด็นัรงัแก โด็ยครูอาจัแนัะนัำผูป้กครองของเด็ก็ทั่�ถกูรงัแก เชื่น่ั “คณุ์ตอ้งสือนัลกูใหรู้้จักัปกปอ้ง
สืิทัธิของตนัเองเม่�อโด็นัเพั่�อนัข่มขู่ คุกคาม” 



37โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 2ใบกิจักรรมทั่� 2

เร่�อง วิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันัเร่�อง วิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั

1. วิทัยากรแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คนั ให้แต่ละกลุ่มเล่อกผู้แสืด็งตามบทับาทัสืมมติด็ังน่ั�
   คนัทั่� 1คนัทั่� 1 แสืด็งบทับาทัสืมมติเป็นันัักเร่ยนัทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกเพั่�อนั  
   คนัทั่� 2 คนัทั่� 2 แสืด็งบทับาทัสืมมติเป็นันัักเร่ยนัทั่�ถูกรังแก  
  คนัทั่� 3   คนัทั่� 3 แสืด็งบทับาทัสืมมติเป็นัเพั่�อนันัักเร่ยนัทั่�อยู่ในัเหตุการณ์์ 
   คนัทั่� 4 คนัทั่� 4 แสืด็งบทับาทัสืมมติเป็นัครูทั่�ต้องจััด็การกับพัฤติกรรมรังแกกันัของนัักเร่ยนั 
   คนัทั่� 5 คนัทั่� 5 แสืด็งบทับาทัสืมมติเป็นัผู้ปกครองของเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายรังแกเพั่�อนั
   คนัทั่� 6 คนัทั่� 6 แสืด็งบทับาทัสืมมติเป็นัผู้ปกครองของเด็็กทั่�เป็นัฝ้่ายถูกรังแก

2. ให้แต่ละกลุ่ม เล่อก 1 สืถานัการณ์์ เพั่�อแสืด็งบทับาทัสืมมติ ตามสืถานัการณ์์ด็ังต่อไปน่ั�
 สืถานัการณ์ท์ั่� 1สืถานัการณ์ท์ั่� 1 เด็ก็นัักเรย่นัหญิงชัื่�นัประถมศึกึษาทั่� 1 ไวผ้มยาวและมกัถกูเพั่�อนันัักเรย่นัชื่ายหอ้งเด็ย่วกนัั 
ด็ึงผมเป็นัประจัำ
 สืถานัการณ์ท่์ั� 2 สืถานัการณ์ท่์ั� 2 เด็็กนัักเรย่นัชื่ายชัื่�นัประถมศึกึษาทั่� 2 ทั่�มจ่ัมกูโต และมกัถกูเพั่�อนัๆ เรย่กว่า “ไอจ้ัมกูโต” 
เป็นัประจัำ จันัทัำให้เด็็กรู้สืึกอายและเป็นัปมด็้อยมากจันับางครั�งเด็็กบอกพั่อแม่ว่าไม่อยากมาโรงเร่ยนั 
 สืถานัการณ์ท่์ั� 3  สืถานัการณ์ท่์ั� 3 เด็ก็นัักเรย่นัชัื่�นัประถมศึกึษาทั่� 3 ได็เ้จัอรุน่ัพั่�ชัื่�นัประถมศึกึษาทั่� 6 รด่็ไถเงนิัท่ั�ผูป้กครอง 
ให้มาโรงเร่ยนัทุักวันั โด็ยรุ่นัพั่�คนัน่ั�แอบมาด็ักรอในัท่ั�ปลอด็คนั หร่อคนัอยู่น้ัอยไม่เป็นัท่ั�สืังเกตและข่มขู่ว่า 
ไม่ให้บอกใครไม่งั�นัจัะอัด็ให้น่ัวมเลย 
  สืถานัการณ์์ทั่� 4สืถานัการณ์์ทั่� 4 เด็็กนัักเร่ยนัหญิงชื่ั�นัประถมศึึกษาทั่� 2 เป็นัคนัเง่ยบๆ ไม่กล้าเถ่ยงใคร แต่งตัวด็้วย 
ชุื่ด็นัักเร่ยนัเก่าๆ ถูกเพั่�อนัในัชัื่�นัเร่ยนัก่ด็กันัไม่ให้เข้ากลุ่มทัำกิจักรรมด้็วย เวลาเพั่�อนัจัับกลุ่มเล่นัตุ�กตาหร่อ
ของเล่นัในัโรงเร่ยนั ก็โด็นัเพั่�อนัไล่ให้ไปเล่นัทั่�อ่�นั  
 สืถานัการณ์ท์ั่� 5 สืถานัการณ์ท์ั่� 5 เด็ก็นัักเรย่นัชื่ายชัื่�นัประถมศึกึษาทั่� 3 รูปรา่งเลก็กวา่เพั่�อนัๆ ในัหอ้ง มกัถูกเพั่�อนัทั่�ตวัโต 
กว่าแกล้งหยิบของใชื่้ของตนัเองไป เชื่่นั ไม้บรรทััด็ สืมุด็ หนัังสื่อ และล้อเล่ยนัว่า “ไอ้เต่�ย” และเอาไปซิ่่อนั 

แนัวทัางการแสืด็งบทับาทัสืมมติแนัวทัางการแสืด็งบทับาทัสืมมติ
  สืมาชื่ิกในัแต่ละกลุ่ม คิด็หาวิธ่การสื่�อสืารของครูเพั่�อแก้ไขสืถานัการณ์์ขณ์ะนัั�นัให้ผ่านัไปด็้วยด็่กับ 
ทัุกคนัทั่�เก่�ยวข้อง หลังจัากเตร่ยมการแสืด็งบทับาทัสืมมติเร่ยบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มออกมานัำเสืนัอ



38 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)



39โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

“ครูค่อผู้สืร้างภูมิคุ้มกันัเด็็กจัากการรังแกกันั”“ครูค่อผู้สืร้างภูมิคุ้มกันัเด็็กจัากการรังแกกันั”

ผู้ใชื่้แผนักิจักรรมผู้ใชื่้แผนักิจักรรม
   -ครูทั่�เก่�ยวข้อง ได็้แก่ ครูประจัำชื่ั�นั ครูทั่�ด็ูแลระบบด็ูแลชื่่วยเหล่อนัักเร่ยนั 
     (ครูแนัะแนัว/ครูทั่�ปรึกษา)
   -ครูชื่ั�นัประถมศึึกษาทั่� 1-3

แผนักิจักรรม แผนักิจักรรม ประกอบด็้วย
แผนัทัักษะแผนัทัักษะ
   - การเล่อกคบเพั่�อนั
   - เม่�อถูกเพั่�อนัรังแก หนัูควรทัำอย่างไร 
   - ทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเอง 

PART II



40 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัการสือนัทั่� 4แผนัการสือนัทั่� 4

การเล่อกคบเพั่�อนัการเล่อกคบเพั่�อนั
เวลา 1 ชื่ั�วโมงเวลา 1 ชื่ั�วโมง

จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้

  1. เพั่�อให้นัักเร่ยนัทัราบถึงลักษณ์ะเพั่�อนัทั่�ด็่และเพั่�อนัทั่�ไม่ด็่
  2.    เพั่�อใหนั้ักเรย่นัสืามารถประเมนิัและหลก่เล่�ยงจัากสืถานัการณ์ท์ั่�มแ่นัวโนัม้ความรนุัแรงหรอ่การรงัแกกันั 
  ในัชื่ั�นัเร่ยนั

สืาระสืำคัญสืาระสืำคัญ

 เพั่�อนัค่อคนัทั่�สืร้างมิตรภาพัทั่�ด็่ อยู่ด็้วยแล้วม่รอยยิ�ม ชื่่วยปลอบใจั ไม่ทัิ�งกันั ไม่ปล่อยหร่อชื่ักชื่วนั
ให้เพั่�อนัหลงไปผิด็ทัาง ปกป้องเพั่�อนัจัากคำกล่าวทั่�ไม่จัริง และพัาเพั่�อนัไปในัทัางทั่�ด็่ การคบเพั่�อนัเป็นัสืิ�ง
สืำคัญมากเนั่�องจัากเพั่�อนัม่อิทัธิพัลต่อจัิตใจัและการกระทัำของนัักเร่ยนั เพัราะนัักเร่ยนัมักจัะทัำตามเพั่�อนั 
โด็ยนักึว่าเปน็ัสืิ�งทั่�ด็ ่แตบ่างสืิ�งก็เปน็ัสืิ�งทั่�ไมด่็ ่เชื่น่ั การรงัแกเพั่�อนัทั่�ออ่นัแอกว่า การทัำตัวเปน็ัหัวโจัก เปน็ัต้นั 
เพั่�อนัด็่ๆ ถึงจัะม่เพั่ยงนั้อยนิัด็ แต่หากม่ความจัริงใจั และคอยด็ูแลและแนัะนัำสืิ�งด็่ๆ ให้กันั จัะม่สื่วนัสืำคัญ
ในัการเปล่�ยนัแปลงชื่่วิตของเรา
 นัอกจัากน่ั� ทัักษะการสืังเกตและความสืามารถในัการประเมินัสืถานัการณ์์ท่ั�ม่แนัวโนั้มจัะเกิด็ความ
รุนัแรงหร่อการรังแกกันัได็้ในัโรงเร่ยนั จัะชื่่วยให้นัักเร่ยนัสืามารถป้องกันัตนัเองจัากการเป็นัเหย่�อของการ
รังแกกันั รวมทัั�งสืามารถชื่่วยบอกหร่อเต่อนัเพั่�อนัไม่ให้ตกอยู่ในัสืถานัการณ์์เหล่าน่ั�ได็้

สื่�อ-อุปกรณ์์ สื่�อ-อุปกรณ์์ 

 1. ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องการเล่อกคบเพั่�อนั และผลของการคบเพั่�อนั
  2. ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�
 3. ภาพัพัฤติกรรม ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�
 4. กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/กระด็านั
  5. ปากกาเคม่



41โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรมขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรม

กิจักรรมกิจักรรม สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้ ระยะเวลาระยะเวลา

ครูนัำสืู่บทัเร่ยนัโด็ยถามนัักเร่ยนัว่า “ใครม่เพั่�อนัให้ยก 
ม่อขึ�นั” และสืุ่มถามว่า “สืมาชิื่กทั่�ด็่ในัห้องเร่ยนัเป็นั
แบบไหนั”

5 นัาทั่

ให้นัักเร่ยนัจัับคู่ แลกเปล่�ยนัความคิด็เห็นัว่าเพั่�อนัทั่�ด็่
เป็นัอย่างไร และเพั่�อนัแบบใด็ทั่�คิด็ว่าไม่ด็่

5 นัาทั่

ครูสืุ่มถามนัักเร่ยนั 2-3 คู่ และสืรุปถึงตัวอย่างของ
เพั่�อนัท่ั�ด็แ่ละเพั่�อนัท่ั�ไมด่็ว่่าเปน็ัอย่างไร มลั่กษณ์ะแบบ
ใด็บ้าง ครูเข่ยนัคำตอบของนัักเร่ยนัลงในักระด็าษ 
ฟัลิปชื่าร์ตหร่อกระด็านั

กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/กระด็านั
ปากกาเคม่

5 นัาทั่

ครูให้นัักเร่ยนัแบ่งกลุ่ม 3-5 คนั ให้ชื่่วยกันัคิด็หา 
คำตอบว่า“ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�” 
ให้ครูอ่านัและอธิบายหร่อขยายความในัใบกิจักรรม 
ให้เด็็กฟััง ( โด็ยเฉพัาะชื่ั�นั ป.1)
หมายเหตุ: ครูอาจัใชื่้ภาพัวาด็แทันัการตอบข้อคำถาม 
จัากใบกิจักรรม

ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�อง 
ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำ 
และไม่ทัำอย่างน่ั�
ภาพัพัฤติกรรมแทันัใบ 
กิจักรรม “ถ้าเป็นัเพั่�อนักันั
ต้องทัำ และไม่ทัำอย่างน่ั�”  
(กรณ์่เด็็ก ป.1)

10 นัาทั่

ครูให้นัักเร่ยนัจัับกลุ่ม 3 – 4 คนั ชื่่วยกันัคิด็และแยก 
ให้ได็้ว่าหากนัักเร่ยนัคบเพั่�อนัด็่และไม่ด็่ ผลจัะเป็นั 
อย่างไร โด็ยเช่ื่�อมโยงกับเด็ก็ทั่�มแ่นัวโนัม้ของพัฤติกรรม 
รงัแกกนัั (ครูยกตัวอย่างลกัษณ์ะเพั่�อนัทั่�ไมด่็ ่เชื่น่ั เพั่�อนั 
ทั่�แย่งดิ็นัสือทัำให้เราไม่ม่ดิ็นัสือใชื่้ สื่วนัเพั่�อนัทั่�ด็่ เชื่่นั 
เพั่�อนัทั่�แบ่งขนัม หร่อชื่วนัเราเล่นั)

10 นัาทั่

ให้แต่ละกลุ่มสื่งตัวแทันันัำเสืนัอในักลุ่มใหญ่ ครูเข่ยนั 
คำตอบของนัักเร่ยนัลงในักระด็าษฟัลิปชื่าร์ตหร่อกระด็านั 
จัากนัั�นัใหส้ืรปุและบรรยายเพิั�มเตมิ ตามใบความรู้ทั่� 1

ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องการเล่อก 
คบเพั่�อนั และผลของการ 
คบเพั่�อนั
กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/กระด็านั
ปากกาเคม่

15 นัาทั่

ครูให้นัักเร่ยนัจัับคู่คุยกันัว่า ถ้าเจัอเพั่�อนัทั่�ทัำไม่ด็่ต่อกันั 
เชื่่นั พัูด็จัาข่มขู่ แกล้งกันั นัักเร่ยนัควรทัำอย่างไร 
จัากนัั�นั ครูสืุม่ถามและสืรปุเนัน้ัยำ�าการกระทัำทั่�ถูกต้องสืรปุเนัน้ัยำ�าการกระทัำทั่�ถูกต้อง
เหมาะสืมเหมาะสืม

ครูอาจัใชื่้แบบบันัทัึกกิจักรรม 
เป็นัรายบุคคล เพั่�อติด็ตาม 
การเปล่�ยนัแปลงพัฤติกรรม 
อย่างเป็นัรูปธรรม

10 นัาทั่

1.

2.

3. -
-

-

-

-

-
-

4.

5.

6.

7.



42 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบความรู้ทั่� 1ใบความรู้ทั่� 1

เร่�อง การเล่อกคบเพั่�อนั และผลของการคบเพั่�อนัเร่�อง การเล่อกคบเพั่�อนั และผลของการคบเพั่�อนั

 การคบเพั่�อนัเปน็ัสืิ�งสืำคญัมาก เนั่�องจัากเพั่�อนัมอ่ทิัธพิัลตอ่จัติใจัและการกระทัำของนัักเรย่นั และนัักเรย่นั 
มกัจัะทัำตามเพั่�อนัโด็ยนักึวา่เปน็ัสืิ�งท่ั�ด็ ่แตบ่างสืิ�งก็เปน็ัสืิ�งท่ั�ไมด่็ ่เชื่น่ั การรงัแกเพั่�อนัท่ั�ออ่นัแอกวา่ การทัำตวั 
เป็นัหัวโจัก เป็นัต้นั  

ลักษณ์ะของเพั่�อนัทั่�ด็่และเพั่�อนัทั่�ไม่ด็่ลักษณ์ะของเพั่�อนัทั่�ด็่และเพั่�อนัทั่�ไม่ด็่

เพั่�อนัทั่�ด็่เพั่�อนัทั่�ด็่ เพั่�อนัทั่�ไม่ด็่เพั่�อนัทั่�ไม่ด็่

เพั่�อนัทั่�ชื่่วยเหล่อกันัเพั่�อนัทั่�ชื่่วยเหล่อกันั ค่อ เพั่�อนัทั่�ม่นัำ�าใจั
แบ่งปันั ชื่่วยเหล่อเม่�อเพั่�อนัม่ปัญหา เชื่่นั
แบ่งขนัม ชื่่วยสือนัการบ้านั บอกครูเม่�อเพั่�อนั 
ไม่สืบาย เป็นัต้นั
เพั่�อนัทั่�ไม่ทัำร้ายกันัเพั่�อนัทั่�ไม่ทัำร้ายกันั ค่อ เพั่�อนัทั่�ไม่แกล้ง หร่อ
ทัำให้เสื่ยใจั เชื่่นั ไม่ล้อเล่ยนัให้รู้สืึกอาย
ทัำตามกฎกติกาทัำตามกฎกติกาของสื่วนัรวม

เกเรเกเร เชื่่นั ชื่วนัเราโด็ด็เร่ยนั ชื่อบรังแกเพั่�อนั พัูด็ข่มขู่
เสื่ยงด็ัง พัูด็ล้อเล่ยนั ชื่วนักันัทัำลายข้าวของ หร่อ
ทัำร้ายคนัอ่�นั 
แก่งแย่ง ข่�อิจัฉา แก่งแย่ง ข่�อิจัฉา คิด็ว่าต้องเก่งต้องด็่กว่าเรา 
เห็นัเราด็่กว่าไม่ได็้ ไม่พัอใจัเม่�อเราทัำสืิ�งใด็สืำเร็จั 
เชื่่นั ถ้าไม่ให้ลอกการบ้านั จัะถอด็กางเกง/กระโปรง
ไม่ม่นัำ�าใจัไม่ม่นัำ�าใจั ไม่รู้จัักแบ่งปันั หวงของ
ไม่ชื่่วยเหล่อไม่ชื่่วยเหล่อเม่�อม่ปัญหา ไม่สืนัใจัเม่�อเพั่�อนัต้องการ
ความชื่่วยเหล่อ

ผลของการคบเพั่�อนัทั่�ด็่และไม่ด็่ผลของการคบเพั่�อนัทั่�ด็่และไม่ด็่

เพั่�อนัทั่�ด็่เพั่�อนัทั่�ด็่ เพั่�อนัทั่�ไม่ด็่เพั่�อนัทั่�ไม่ด็่

ม่สืมาธิในัการเร่ยนั ม่สืมาธิในัการเร่ยนั ไม่ต้องหวาด็ระแวงว่า 
ใครจัะมารังแกหร่อทัำร้าย
ม่เพั่�อนัคอยชื่่วยเหล่อคอยชื่่วยเหล่อ เพั่�อนัรักและให้กำลังใจั
ม่ความสืุขม่ความสืุข ทัำให้อยากมาโรงเร่ยนั
เพั่�อนัคอยตักเต่อนัคอยตักเต่อนั ชื่ักนัำไปในัทัางทั่�ด็่

ไม่อยากมาโรงเร่ยนัไม่อยากมาโรงเร่ยนั
ผลการเร่ยนัตกตำ�าผลการเร่ยนัตกตำ�า
ถกูแกลง้ถกูแกลง้ ทัำใหบ้าด็เจับ็ พัดู็จัาไมส่ืภุาพั ด็ดุ็า่วา่เพั่�อนั
ถูกชื่ักจัูงถูกชื่ักจัูง ให้ทัำหร่อล่อลวงให้ทัำสืิ�งไม่ด็่ เชื่่นั ลองให้ 
สืูบบุหร่� ด็่�มเหล้า
เห็นัตัวอย่างทั่�ไม่ด็่แล้วเกิด็การเล่ยนัแบบเล่ยนัแบบ เชื่่นั การ 
ชื่กตอ่ย ทัำรา้ยผูอ้่�นั การขม่ขู ่ลอ้เลย่นัคนัทั่�ออ่นัแอกวา่
เป็นัต้นั
ถูกหักคะแนันัถูกหักคะแนันัความประพัฤติ

 การเล่อกคบเพั่�อนั จัะม่สื่วนัสืำคัญในัการเปล่�ยนัแปลงชื่่วิตของเรา ด็ังสืุภาษิตไทัยทั่�ว่า “คบคนัพัาล  “คบคนัพัาล 
พัาลพัาไปหาผดิ็ คบบณั์ฑิติ บณั์ฑิติพัาไปหาผล” พัาลพัาไปหาผดิ็ คบบณั์ฑิติ บณั์ฑิติพัาไปหาผล” ทั่�เปรย่บเปรยการคบเพั่�อนัได็อ้ยา่งเหน็ัภาพัท่ั�สืดุ็ การมเ่พั่�อนัด็่ๆ  
ถงึจัะมเ่พัย่งน้ัอยนิัด็ แตห่ากมค่วามจัรงิใจัใหแ้กก่นัั คอยด็แูลกันัและแนัะนัำสืิ�งด็่ๆ  ใหก้นััก็ด็ก่วา่มเ่พั่�อนัเปน็ัร้อย 
แต่หาความจัรงิใจัไมไ่ด็เ้ลย และถา้เราคบเพั่�อนัทั่�ไมด่็ ่เรามโ่อกาสืทั่�จัะถูกเพั่�อนัทั่�ไมด่็ร่งัแกได็ห้รอ่ถกูชื่กัจังูไปรงัแก 
เพั่�อนัคนัอ่�นัได็้

2.

1. 1.
2.
3.
4.

5.

6.
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3.

1. 1.

2.

3.
4.



43โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 1 ใบกิจักรรมทั่� 1 

เร่�อง “ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�”เร่�อง “ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�”

ให้นัักเร่ยนัทัำเคร่�องหมาย     ทั่�พัฤติกรรมต่อไปน่ั�ว่าควร “ทัำ”“ทัำ” หร่อ “ไม่ทัำ”“ไม่ทัำ” 

พัฤติกรรมพัฤติกรรม ทัำทัำ ไม่ทัำไม่ทัำ

  1.  เด็ินัมาเป็นักลุ่ม ทัำเสื่ยงด็ังใสื่เพั่�อนัคนัอ่�นัๆ 

  2.  แสืด็งความไม่พัอใจั โด็ยการทัำลายข้าวของ

  3.  เด็ินัเข้ามาขอย่มด็ินัสือ

  4.  พัูด็ข่มขู่ จัะเอาเงินั

  5.  ชื่อบพัูด็ล้อเล่ยนั ล้อชื่่�อพั่อแม่บ่อยๆ

  6.  เปิด็กระโปรงเด็็กผู้หญิง

  7.  แบ่งของเล่นัหร่อขนัม

  8.  พัูด็ทั้าทัาย ชื่วนัต่

  9.  ค้นักระเป๋าเพั่�อนั

 10. พัูด็ว่าถ้าไม่ให้ลอกการบ้านั จัะถอด็กางเกง/กระโปรง จัะไม่คุยด็้วยและจัะ     
     ไม่ให้เพั่�อนัคนัอ่�นัเล่นัด็้วย

 11. ตบหัวเพั่�อนั

 12. ชื่วนัไปทัำการบ้านั



44 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบเฉลยกิจักรรมใบเฉลยกิจักรรม
  

เร่�อง “ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�”เร่�อง “ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�”

ให้นัักเร่ยนัทัำเคร่�องหมาย      ทั่�พัฤติกรรมต่อไปน่ั�ว่าควร “ทัำ”“ทัำ” หร่อ “ไม่ทัำ”  “ไม่ทัำ” 

พัฤติกรรมพัฤติกรรม ทัำทัำ ไม่ทัำไม่ทัำ

  1.  เด็ินัมาเป็นักลุ่ม ทัำเสื่ยงด็ังใสื่เพั่�อนัคนัอ่�นัๆ 

  2.  แสืด็งความไม่พัอใจั โด็ยการทัำลายข้าวของ

  3.  เด็ินัเข้ามาขอย่มด็ินัสือ

  4.  พัูด็ข่มขู่ จัะเอาเงินั

  5.  ชื่อบพัูด็ล้อเล่ยนั ล้อชื่่�อพั่อแม่บ่อยๆ

  6.  เปิด็กระโปรงเด็็กผู้หญิง

  7.  แบ่งของเล่นัหร่อขนัม

  8.  พัูด็ทั้าทัาย ชื่วนัต่

  9.  ค้นักระเป๋าเพั่�อนั

 10. พัูด็ว่าถ้าไม่ให้ลอกการบ้านั จัะถอด็กางเกง/กระโปรง จัะไม่คุยด็้วยและจัะ     
     ไม่ให้เพั่�อนัคนัอ่�นัเล่นัด็้วย

 11. ตบหัวเพั่�อนั

 12. ชื่วนัไปทัำการบ้านั



45โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

              ภาพัพัฤติกรรม              ภาพัพัฤติกรรม
  ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั�   ถ้าเป็นัเพั่�อนักันัต้องทัำและไม่ทัำอย่างน่ั� 

 

ภาพัวาด็จัาก นัักเร่ยนัโรงเร่ยนับ้านัเม่องปักสืามัคค่ 
จัังหวัด็นัครราชื่สื่มา



46 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัการสือนัทั่� 5แผนัการสือนัทั่� 5

เม่�อถูกเพั่�อนัรังแก หนัูควรทัำอย่างไรเม่�อถูกเพั่�อนัรังแก หนัูควรทัำอย่างไร
เวลา  1  ชื่ั�วโมงเวลา  1  ชื่ั�วโมง

จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้

 1. เพั่�อให้นัักเร่ยนัรู้วิธ่การจััด็การกับสืถานัการณ์์เม่�อถูกรังแก
 2. เพั่�อให้นัักเร่ยนัม่ทัักษะในัการรับม่อเม่�อถูกรังแก

สืาระสืำคัญสืาระสืำคัญ

  เม่�อเขา้สืูโ่รงเรย่นั ได็พ้ับกบัเพั่�อนัๆ ทั่�มาจัากต่างครอบครวั บางครั�งอาจัทัำใหเ้กิด็เหตุการณ์ไ์ม่คาด็คิด็ 
เชื่่นั การถูกข่มขู่ ถูกแกล้ง หร่อถูกรังแก ซิ่ึ�งอาจัสื่งผลให้เกิด็พัฤติกรรมต่อต้านั กลัวสืังคม กลัวเพั่�อนั 
และโรงเร่ยนั จันัไม่อยากมาโรงเร่ยนั ดั็งนัั�นัการเสืริมสืร้างให้นัักเร่ยนัม่วิธ่การและทัักษะในัการรับม่อ 
เม่�อถูกรังแก จัะชื่่วยให้เด็็กสืามารถด็ูแลและปกป้องตนัเองจัากบุคคลหร่อสืถานัการณ์์ทั่�ตกเป็นัเหย่�อของ
การถูกรังแกได็้อย่างสืร้างสืรรค์  

สื่�อ-อุปกรณ์์ สื่�อ-อุปกรณ์์ 

  1. ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องการจััด็การเม่�อถูกรังแก
  2. ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องเจัอแบบน่ั�... ทัำไงด็่
  3. ใบกิจักรรมทั่� 2 เร่�องการจััด็การเม่�อถูกรังแก
   4. ใบนิัทัานัเร่�อง ไล่ตงจัิ�นั ลูกขอทัานั ผู้ไม่ยอมแพั้ต่อชื่ะตาชื่่วิต
  5. กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/กระด็านั
  6. ปากกาเคม่



47โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรมขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรม

กิจักรรมกิจักรรม สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้ ระยะเวลาระยะเวลา

ครูให้นัักเร่ยนัแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คนั ครูแจักภาพัหร่อ 
สืถานัการณ์์ให้กลุ่มละ 1 สืถานัการณ์์ จัากนัั�นัให้นัักเร่ยนั 
ชื่่วยกันัคิด็ว่าเด็็กทั่�ถูกกระทัำในัภาพัควรทัำอย่างไร?
สืถานัการณ์์ทั่� 1 สืถานัการณ์์ทั่� 1 โอ๋โด็นัเพั่�อนัล้อว่าอ้วนั หนั้าตาไม่น่ัารัก
สืถานัการณ์์ทั่� 2 สืถานัการณ์์ทั่� 2 เก่งเด็ินัไปหลังโรงเร่ยนัแล้วถูกรุ่นัพั่�ร่ด็ไถ 
เงนิัค่าขนัม พัร้อมพูัด็จัาขม่ขูว่า่ “ถ้าไมใ่หจ้ัะเจับ็ตัว” เกง่รู้สืกึ 
ตกใจักลัวมาก
สืถานัการณ์์ทั่� 3สืถานัการณ์์ทั่� 3 อิทัธิพัลชื่อบตบหัวเพั่�อนัอย่างแรง
(กรณ์่เด็็ก ป.1 ครูเล่อกเพั่ยง 1 สืถานัการณ์์ ให้นัักเร่ยนั
ชื่่วยกันัคิด็)

ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�อง  
เจัอแบบน่ั�...ทัำไงด็่

20 นัาทั่

ครูจัด็คำตอบทั่�นัักเรย่นัเสืนัอขึ�นับนักระด็านั หลงัจัากนัั�นัให้ 
นัักเร่ยนัชื่่วยกันับอกวิธ่การเหล่าน่ั�ว่า อันัไหนั “เหมาะสืม” 
และ “ไม่เหมาะสืม” และให้นัักเร่ยนัจัด็บันัทัึกคำตอบลงในั 
สืมุด็

กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/    
กระด็านั
ปากกาเคม่

15 นัาทั่

ครูสืรปุและบรรยายเร่�อง การจัดั็การเม่�อถกูรงัแก ตามใบความรู้
ทั่� 1
* ครูอาจัเสืรมิขอ้คดิ็แกนั่ักเรย่นัด้็วยการเลา่เร่�อง “ไล่ตงจัิ�นั 
ลกูขอทัานั ผูไ้มย่อมแพัต้อ่ชื่ะตาชื่ว่ติ” หรอ่ใชื่นิ้ัทัานัเร่�องอ่�นัๆ 
ทั่�เหมาะสืมกับบริบทัของพ่ั�นัท่ั� และม่เน่ั�อหาเก่�ยวข้องกับ 
การจััด็การเม่�อถูกรังแก

ใบความรู้ทั่� 1 
เร่�องการจััด็การ
เม่�อถูกรังแก 
ใบนิัทัานัเร่�อง 
ไล่ตงจัิ�นั ลูกขอทัานั
ผู้ไม่ยอมแพั้ต่อชื่ะตา
ชื่่วิต

10 นัาทั่

ครูแบง่กลุม่นัักเรย่นั กลุม่ละ 5-6 คนั ฝึ้กทักัษะการจัดั็การ
และการสื่�อสืารเม่�อถูกรังแก โด็ยแสืด็งบทับาทัสืมมติตาม
สืถานัการณ์์ต่อไปน่ั� 
สืถานัการณ์์ทั่� 1 สืถานัการณ์์ทั่� 1 เก่งเด็ินัไปหลังโรงเร่ยนัแล้วถูกรุ่นัพั่�ร่ด็ไถ
เงินัค่าขนัม พัร้อมพัูด็จัาข่มขู่ว่า “ถ้าไม่ให้จัะเจั็บตัว” เก่ง
รู้สืึกตกใจักลัวมาก
สืถานัการณ์์ทั่� 2 สืถานัการณ์์ทั่� 2 นัำ�าหวานัโด็นัเพั่�อนัล้อชื่่�อพั่อแม่บ่อยๆ
สืถานัการณ์์ทั่� 3สืถานัการณ์์ทั่� 3 มะลิโด็นัเพั่�อนัเปิด็กระโปรงต่อหนั้าเพั่�อนั
ในัห้อง   

ใบกิจักรรมทั่� 2 
เร่�องการจััด็การ
เม่�อถูกรังแก

5 นัาทั่

ครูให้ข้อคิด็เห็นัและสืรุปวิธ่การจััด็การและการส่ื�อสืารเม่�อ
ถูกรังแก

ใบความรู้ทั่� 1 เร่�อง  
การจััด็การเม่�อถูกรังแก

10 นัาทั่

*หมายเหตุ :*หมายเหตุ :  หากเวลาในัการทัำกจิักรรมมจ่ัำกดั็ ครูอาจัแบง่กจิักรรมออกเปน็ั 2 ครั�ง โด็ยกจิักรรม ครั�งทั่� 1 
    ประกอบด็้วยขั�นัตอนัทั่� 1-3 และกิจักรรมครั�งทั่� 2 ประกอบด็้วยขั�นัตอนัทั่� 4-5

1. -

-

-

-

-

-

-

2.

3.

4.

5.



48 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบนิัทัานัใบนิัทัานั

เร่�อง “ไล่ตงจัิ�นั ลูกขอทัานั ผู้ไม่ยอมแพั้ต่อชื่ะตาชื่่วิต”เร่�อง “ไล่ตงจัิ�นั ลูกขอทัานั ผู้ไม่ยอมแพั้ต่อชื่ะตาชื่่วิต”

  ไล่ตงจัิ�นั เป็นัเด็็กทั่�เกิด็มาในัครอบครัวยากจันั พั่อเป็นัขอทัานัตาบอด็ แม่ปัญญาอ่อนั พั่�สืาวต้อง
ขายตัว.............
  ไล่ตงจัิ�นัไม่ม่บ้านั ทัั�ง 14 ชื่่วิตเร่ร่อนัขอทัานัไปตามทั่�ต่างๆ อาศึัยตามศึาลเจั้า ในัป่าชื่้า หร่อใต้ต้นัไม้
ขอทัานัเป็นัเงินั หร่อเศึษอาหารมาเล่�ยงพั่อแม่และพั่�นั้อง นั้องชื่ายคนัหนึั�งปัญญาอ่อนัหนัักเสื่ยยิ�งกว่าแม่ 
เวลาทั่�เขากับพั่อออกไปขอทัานั ต้องผูกแม่กับนั้องชื่ายปัญญาอ่อนัไว้กับต้นัไม้ เพั่�อป้องกันัไม่ให้เกิด็อันัตราย 
  เขาเกดิ็มาขาด็แคลนัสืิ�งจัำเปน็ัพ่ั�นัฐานัของชื่ว่ติ แตด่็ิ�นัรนัต่อสืูอ้ย่างเขม้แขง็ ไม่ยอมแพั ้ไม่งอมอ่งอเทัา้ 
เขาอยากไปโรงเร่ยนัและม่คนัๆ หนึั�งเสื่ยสืละเพั่�อทัำให้ฝั้นัของเขาเป็นัจัริง ทั่�โรงเร่ยนั ไล่ตงจัิ�นัเป็นัเด็็ก 
เรย่นัเกง่ เลน่ัก่ฬาเกง่ จันัรบัรางวัลและเก่ยรติบตัรด็เ่ด็น่ัมากมาย แตไ่มม่ใ่ครแมแ้ตค่นัเด็ย่วในับา้นัเหน็ัคุณ์คา่ 
ของมันั เพัราะทัุกคนัอ่านัหนัังสื่อไม่ออก
  กลับจัากเร่ยนัหนัังส่ือ เขาเด็ินัเทั้ากับพั่อไปขอทัานัต่างเม่องระยะทัางแสืนัไกล นัั�งอ่านัหนัังส่ือและ
ทัำการบา้นัได็ ้โด็ยอาศึยัแสืงสืวา่งจัากเสืาไฟั หยดุ็อา่นัคกุเขา่คำนัับขอบคณุ์เม่�อมเ่ศึษเงินัหยอ่นัลงขนัั ยามด็กึ 
ค่นัหนัึ�งเขาเด็ินัจัูงพั่อกลับบ้านั เผลอหลับในัจัูงพั่อเด็ินัลงในัคลอง เงินัทั่�ขอทัานัมาได็้หายไปหมด็ พั่อทัุบต่
เขารุนัแรง ด็้วยความนั้อยใจัไล่ตงจัิ�นัวางแผนัฆ่่าทัุกคนัในัครอบครัวและฆ่่าตัวเองด็้วยยาฆ่่าแมลง แต่แล้ว
ม่สืิ�งหนัึ�งทัำให้เขาเปล่�ยนัความคิด็
  แม้จัะม่ข้อจัำกัด็มากมายในัชื่่วิต ไล่ตงจัิ�นัไม่เคยหมด็กำลังใจัทั่�จัะต่อสืู้ การต่อสืู้ครั�งสืำคัญค่อการ
เอาชื่นัะใจัครอบครัวหญิงสืาวทั่�เขารัก ทัุกวันัน่ั�ไล่ตงจัิ�นัม่ครอบครัวทั่�อบอุ่นั ม่ลูกชื่ายลูกสืาว เขาด็ูแลแม่และ
นั้องชื่ายปัญญาอ่อนัเป็นัอย่างด็่

 
ทั่�มา   :  ทั่�มา   :  เสืาวลักษณ์์ พััวพััฒนักุล. (2550). หนัังสื่อด็่ทั่�น่ัาอ่านั ไล่ตงจัิ�นั ลูกขอทัานั ผู้ไม่ยอมแพั้ต่อชื่ะตาชื่่วิต 
   https://www.gotoknow.org/posts/59225.
หมายเหตุ :หมายเหตุ :  ทั่านัสืามารถหาอ่านันิัทัานัฉบับการ์ตูนัได็้ทั่� สืำนัักพัิมพั์ซิ่่เอ็ด็



49โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบความรู้ทั่� 1ใบความรู้ทั่� 1

เร่�อง การจััด็การเม่�อถูกรังแกเร่�อง การจััด็การเม่�อถูกรังแก

 เม่�อเขา้สืูโ่รงเรย่นั การได็พ้ับกบัเพั่�อนัๆ ทั่�มาจัากต่างครอบครวั บางครั�งอาจัทัำใหเ้กดิ็เหตุการณ์ไ์ม่คาด็คิด็ 
เชื่น่ั ถกูขม่ขู ่ถกูแกลง้ หรอ่ถูกรงัแก ซิ่ึ�งอาจัสืง่ผลใหเ้กดิ็พัฤตกิรรมตอ่ต้านั กลวัสืงัคม กลวัเพั่�อนัและโรงเรย่นั 
จันัไม่อยากมาโรงเร่ยนั 

การจััด็การเม่�อถูกรังแกการจััด็การเม่�อถูกรังแก  

  เปน็ัวธ่ิการท่ั�นัักเรย่นัแตล่ะคนัควรศึกึษาไวเ้พั่�อเผชื่ญิกบัสืถานัการณ์เ์บ่�องต้นัโด็ยไม่ใชื่ก้ารตอบโต้ด็ว้ย 
ความรุนัแรง ซิ่ึ�งแบ่งได็้เป็นั 2 แนัวทัาง ค่อ การปกป้องตนัเอง และการขอความชื่่วยเหล่อจัากผู้อ่�นั 
 การปกป้องตนัเอง การปกป้องตนัเอง ได็้แก่
  1. เม่�อถูกรงัแกใหห้ายใจัเขา้ลกึๆ เพั่�อระงบัความรู้สืกึโกรธ ไม่พัอใจั กลวั และเพิั�มพัลงัความกลา้ใหต้นัเอง
  2. รู้จัักพัูด็แสืด็งความไม่ชื่อบใจั กล้าพัูด็ กล้าตัด็สิืนัใจั บอกเพั่�อนัท่ั�มารังแกด็้วยเสื่ยงดั็งฟัังชัื่ด็ 
และหนัักแน่ันัวา่“เราไมช่ื่อบและไมต่อ้งการใหท้ัำแบบน่ั�”“เราไมช่ื่อบและไมต่อ้งการใหท้ัำแบบน่ั�” ซิ่ึ�งด็ก่วา่การย่นัอยู่เงย่บๆ และปลอ่ยใหเ้พั่�อนัรงัแก 
อาจัเด็ินัหน่ัและไม่สืนัใจัผู้ทั่�มารังแก
  3. หากเพั่�อนัเด็นิัเขา้มาถึงตวั นัักเรย่นัต้องตะโกนัเสืย่งดั็งวา่ “หยดุ็นัะ” “หยดุ็นัะ” หรอ่ “อยา่นัะ” “อยา่ทัำแบบน่ั�”  “อยา่นัะ” “อยา่ทัำแบบน่ั�” 
“เธอไมม่ส่ืทิัธมิาทัำรา้ยเรา” “ตอ้งการอะไรใหพ้ัดู็บอกด็่ๆ ” “เธอไมม่ส่ืทิัธมิาทัำรา้ยเรา” “ตอ้งการอะไรใหพ้ัดู็บอกด็่ๆ ” พัรอ้มๆ กบัขยบัตวัออกมา เบ่�ยงหลบหรอ่ปดั็มอ่เขา 
ออกจัากตัว ถ้าบอกเพั่�อนัแล้ว เพั่�อนัไม่ฟััง ให้บอกกับเพั่�อนัอ่กครั�งว่า “ถ้ายังไม่ฟััง เราจัะบอกครู” “ถ้ายังไม่ฟััง เราจัะบอกครู” ถ้าเพั่�อนั 
ยังทัำอ่ก ให้ไปบอกครูว่าเกิด็อะไรขึ�นั
  4. หลก่เล่�ยงการพูัด็หรอ่แสืด็งท่ัาทัางท่ั�เปน็ัการกระตุน้ัใหอ้ก่ฝ่้ายมพ่ัฤตกิรรมรนุัแรงมากขึ�นั เชื่น่ั พัดู็ท้ัาทัาย  
ยั�วโมโห ชื่กต่อย หร่อทัำร้ายกลับ เป็นัต้นั เพัราะจัะทัำให้เกิด็การต่อสืู้ และนัำไปสืู่การบาด็เจั็บได็้
 การขอความชื่่วยเหล่อจัากผู้อ่�นั การขอความชื่่วยเหล่อจัากผู้อ่�นั ได็้แก่
 1. หากนัักเร่ยนัคิด็ว่าตกอยู่ในัสืถานัการณ์์ท่ั�เป็นัอันัตรายหร่อไม่สืามารถชื่่วยเหล่อตนัเองได็้ ให้ขอ
ความชื่่วยเหล่อจัากคนัรอบข้าง หร่อบอกครูทั่�ปรึกษาเก่�ยวกับเหตุการณ์์ทั่�เกิด็ขึ�นั ในัขณ์ะเด็่ยวกันั ครูต้องให้
ความมั�นัใจักับเด็็กว่า การทั่�เด็็กมาขอความชื่่วยเหล่อเป็นัสืิ�งทั่�ถูกต้อง รวมทัั�งรับฟัังเด็็ก เพั่�อให้เด็็กเกิด็ความ
ไว้วางใจั และหาทัางออกทั่�เหมาะสืมร่วมกันักับเด็็ก
 2. หากเพั่�อนัทั่�ชื่อบรงัแกยังคงตามรงัควานัไมเ่ลกิ ควรกลา้ทั่�จัะบอกใหค้รูทัราบและเขา้มาชื่ว่ยจัดั็การ 
กบัปญัหาทั่�เกดิ็ขึ�นั โด็ยบอกถงึเหตุการณ์ท่์ั�ถูกรงัแก ความรู้สืกึทั่�เกดิ็ขึ�นั แมพ้ัยายามบอกเพั่�อนัใหเ้ลกิรงัแกแลว้ 
แต่เพั่�อนัก็ยังไม่รับฟััง พัร้อมขอให้ครูชื่่วยหาทัางแก้ปัญหาทั่�เกิด็ขึ�นั
 3. หากครูทั่�โรงเรย่นัไมไ่ด็ใ้หค้วามชื่ว่ยเหลอ่ ควรบอกพัอ่แม ่เพั่�อใหพ้ัอ่แมไ่ปพับคณุ์ครูทั่�โรงเรย่นัเพั่�อชื่ว่ยกนัั 
แก้ปัญหาทั่�เกิด็ขึ�นั
  ครูสืามารถศึกึษาหรอ่เสืรมิทักัษะในัการรบัมอ่เม่�อถกูรงัแกได็ใ้นัแผนัการสือนัทั่� 3 เร่�อง การจัดั็การกบัพัฤตกิรรม 
การรังแกกันั ( ใบความรู้ทั่� 2 เร่�องวิธ่การจััด็การของครูเม่�อเด็็กรังแกกันั)

วิธ่ป้องกันัตนัเองไม่ให้ถูกรังแกวิธ่ป้องกันัตนัเองไม่ให้ถูกรังแก  

 การป้องกันัตนัเองไม่ให้ถูกรังแก เป็นัสืิ�งทั่�นัักเร่ยนัแต่ละคนัควรศึึกษาไว้ด็ังน่ั�
  1. รู้จัักระวังตนัเอง 1. รู้จัักระวังตนัเอง เชื่่นั ไม่ไปไหนัตามลำพััง ควรหาเพั่�อนัสืักคนัไปด็้วยกันั ฯลฯ
  2. 2.  หล่กเล่�ยงพ่ั�นัท่ั�เสื่�ยงหล่กเล่�ยงพ่ั�นัท่ั�เสื่�ยง การรังแกมักจัะเกิด็ขึ�นัในัท่ั�ท่ั�ลับตาคนั เชื่่นั หลังห้องนัำ�า ใต้อาคารเร่ยนั  
หลังโรงเร่ยนั พั่�นัทั่�ทั่�ไม่ค่อยม่คนัพัลุกพัล่านั ฯลฯ จัึงควรหล่กเล่�ยงสืถานัทั่�เหล่าน่ั� เพั่�อป้องกันัการตกเป็นั
เหย่�อของการถูกรังแก



50 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 1 ใบกิจักรรมทั่� 1 

เร่�อง เจัอแบบน่ั�...ทัำไงด็่เร่�อง เจัอแบบน่ั�...ทัำไงด็่

หมายเหตุ :หมายเหตุ : ครูสืามารถปรับสืถานัการณ์์ได็้ตามบริบทัของโรงเร่ยนั

   

โอ๋โด็นัเพั่�อนัล้อว่าอ้วนั หนั้าตาไม่น่ัารัก

อิทัธิพัลชื่อบตบหัวเพั่�อนัอย่างแรง

เก่งเด็ินัไปหลังโรงเร่ยนัแล้วถูกรุ่นัพั่�ร่ด็ไถเงินั
คา่ขนัม พัรอ้มพูัด็จัาขม่ขูว่่า “ถ้าไมใ่หจ้ัะเจับ็ตวั” 
เก่งรู้สืึกตกใจักลัวมาก

สืถานัการณ์์ทั่� 1 สืถานัการณ์์ทั่� 1 

สืถานัการณ์์ทั่� 2 สืถานัการณ์์ทั่� 2 

สืถานัการณ์์ทั่� 3 สืถานัการณ์์ทั่� 3 



51โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 2 ใบกิจักรรมทั่� 2 

เร่�อง การจััด็การเม่�อถูกรังแกเร่�อง การจััด็การเม่�อถูกรังแก

เก่งเด็ินัไปหลังโรงเร่ยนัแล้วถูกรุ่นัพั่�ร่ด็ไถเงินั
คา่ขนัม พัรอ้มพัดู็จัาขม่ขูว่า่“ถา้ไมใ่ห ้จัะเจับ็ตวั” 
เก่งรู้สืึกตกใจักลัวมาก

มะลโิด็นัเพั่�อนัเปดิ็กระโปรงตอ่หนัา้เพั่�อนัในัหอ้ง

นัำ�าหวานัโด็นัเพั่�อนัล้อชื่่�อพั่อแม่บ่อยๆ

สืถานัการณ์์ทั่� 1 สืถานัการณ์์ทั่� 1 

สืถานัการณ์์ทั่� 2 สืถานัการณ์์ทั่� 2 

สืถานัการณ์์ทั่� 3 สืถานัการณ์์ทั่� 3 



52 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แผนัการสือนัทั่� 6แผนัการสือนัทั่� 6

ทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเองทัักษะการตระหนัักรู้อารมณ์์ตนัเอง และควบคุมอารมณ์์ตนัเอง
เวลา 1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่เวลา 1 ชื่ั�วโมง 30 นัาทั่

จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้จัุด็ประสืงค์การเร่ยนัรู้

  1. เพั่�อให้นัักเร่ยนัสืามารถตระหนัักและรับรู้อารมณ์์ของตนัเองเม่�อถูกรังแก
  2. เพั่�อให้นัักเร่ยนัสืามารถจััด็การอารมณ์์ของตนัเองได็้อย่างเหมาะสืมเม่�อถูกรังแก

สืาระสืำคัญสืาระสืำคัญ

  ทักัษะในัการรบัรู้อารมณ์โ์กรธ หรอ่ความรู้สืกึไมพ่ัอใจัของตนัเองจัากการถูกรงัแก จัะชื่ว่ยใหนั้ักเรย่นัรู้ตัว 
และไมโ่ตต้อบด็ว้ยความรนุัแรง นัอกจัากน่ั�ทักัษะการจัดั็การกับอารมณ์อ์ยา่งเหมาะสืม จัะทัำใหนั้ักเรย่นัมว่ธ่ิ
การระบายอารมณ์์ และจััด็การกับสืถานัการณ์์ต่างๆ ได็้เป็นัอย่างด็่

สื่�อ-อุปกรณ์์ สื่�อ-อุปกรณ์์ 

 1.   ภาพัอารมณ์ท์ัางลบ การไม่สืามารถควบคุมอารมณ์โ์กรธหรอ่ไม่พัอใจั และแสืด็งพัฤติกรรมทั่�ไมเ่หมาะสืม 
 2. ใบความรู้ทั่� 1 เร่�องโกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลงได็้อย่างสืร้างสืรรค์
 3. ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�องโกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลงได็้อย่างสืร้างสืรรค์
  4. กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/กระด็านั
 5. ปากกาเคม่



53โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรมขั�นัตอนัการด็ำเนิันักิจักรรม

กิจักรรมกิจักรรม สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้สื่�อ-อุปกรณ์์ทั่�ใชื่้ ระยะเวลาระยะเวลา

ครูแบ่งนัักเร่ยนัออกเป็นักลุ่มๆ ละ 5-6 คนั (ปรับจัำนัวนัได็้ตาม
ความเหมาะสืมของจัำนัวนันัักเร่ยนั) และให้นัักเร่ยนัสื่งตัวแทันั 
ออกมาจัับบัตรภาพักลุ่มละ 1 ภาพั และให้เก็บไว้ไม่ให้กลุ่มอ่�นัรู้
*ครูอาจัเพัิ�มการวาด็ภาพัเหตุการณ์์ทั่�ทัำให้เด็็กรู้สืึกเศึร้าหร่อ 
ไม่สืบายใจั เป็นักิจักรรมนัำก่อนัเข้าสืู่กิจักรรมการเร่ยนัรู้  
โด็ยครูสืามารถปรับใชื่้ได็้ตามบริบทัของพั่�นัทั่�

ภาพัอารมณ์์ทัางลบ 10 นัาทั่

ครูใหนั้ักเรย่นัแตล่ะกลุม่ชื่ว่ยกันัแสืด็งสืห่น้ัาทัา่ทัางตามภาพั
ทั่�ได็ร้บั และใหเ้พั่�อนักลุม่อ่�นัทัายวา่อารมณ์ท่์ั�แสืด็งออกมานัั�นั
เป็นัอารมณ์์อะไร

ภาพัอารมณ์์ทัางลบ 15 นัาทั่

หลังจัากทั่�ทัุกกลุ่มแสืด็งสื่หนั้าทั่าทัางเสืร็จัแล้ว ให้นัักเร่ยนั 
แต่ละคนัชื่่วยกันัเล่าถึงเหตุการณ์์ทั่�เคยถูกรังแกหร่อทั่�เคย 
ได็้ยินัเพั่�อนัเล่าเก่�ยวกับการถูกรังแก และให้ตัวแทันัเล่าให ้
เพั่�อนักลุม่อ่�นัฟััง (เลอ่ก 1 กรณ์)่ โด็ยครูอธิบายใหนั้ักเรย่นัว่า 
อารมณ์์ในัภาพัเกิด็ขึ�นัจัากการถูกรังแก

15 นัาทั่

ครูให้นัักเร่ยนักลุ่มเด็ิม ชื่่วยกันัระด็มความคิด็เก่�ยวกับ
   4.1  ผลทั่�ตามมาจัากอารมณ์์ทั่�ไม่ด็่จัากการถูกรังแก 
    4.2  วิธ่การจััด็การกับอารมณ์์ โด็ยถามนัักเร่ยนัว่า 
        “เม่�อเกิด็อารมณ์์นัั�นั หนัูทัำอย่างไร”
   4.3  ให้แต่ละกลุ่มนัำเสืนัอคำตอบข้อ 4.1 และ 4.2
        และให้ครูจัด็บันัทัึกคำตอบไว้

กระด็าษฟัลปิชื่ารต์/ 
กระด็านั
ปากกาเคม่

15 นัาทั่

ครูให้นัักเร่ยนัชื่่วยกันัพัิจัารณ์าวิธ่การจััด็การอารมณ์์ว่าม่วิธ่การ
ไหนับ้างทั่�ไม่เหมาะสืม และไม่เหมาะสืมอย่างไร โด็ยครูทัำ 
ตารางแบ่งชื่่องเป็นั “เหมาะสืม” หร่อ “ไม่เหมาะสืม” 
บนักระด็านัหร่อกระด็าษฟัลิปชื่าร์ต

กระด็าษฟัลิปชื่าร์ต/ 
กระด็านั
ปากกาเคม่

5 นัาทั่

ครูสืรุปและให้คำแนัะนัำเพิั�มเติมเก่�ยวกับวิธ่การจััด็การกับ 
อารมณ์ต์ามใบความรู้ทั่� 1 (ถา้เด็ก็สืามารถจัดั็การกบัอารมณ์ ์
ได็้อย่างเหมาะสืม จัะม่วิธ่การระบายอารมณ์์และจััด็การกับ
สืถานัการณ์ต่์างๆ ได็อ้ย่างเหมาะสืม) ครูสืามารถยกตวัอย่าง
วิธ่การจััด็การกับอารมณ์์ท่ั�ได็้ผลด็่จัากประสืบการณ์์ของ
ตนัเองเพั่�อให้นัักเร่ยนัเห็นัภาพัชื่ัด็เจันัขึ�นั

ใบความรู้ทั่� 1 เร่�อง
โกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลง
ได็้อย่างสืร้างสืรรค์

10 นัาทั่

ครูให้นัักเร่ยนัฝึ้กปฏิิบัติวิธ่การจััด็การกับอารมณ์์ ตามใบ
กิจักรรมทั่� 1

ใบกิจักรรมทั่� 1 เร่�อง
โกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลง
ได็้อย่างสืร้างสืรรค์

20 นัาทั่

1. -

2. -

3.

4. -

-

5. -

-

6. -

7. -
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เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ภาพัอารมณ์์ทัางลบ ภาพัอารมณ์์ทัางลบ 
  

การไม่สืามารถควบคุมอารมณ์์โกรธหร่อไม่พัอใจั และแสืด็งพัฤติกรรมทั่�ไม่เหมาะสืมการไม่สืามารถควบคุมอารมณ์์โกรธหร่อไม่พัอใจั และแสืด็งพัฤติกรรมทั่�ไม่เหมาะสืม

ทั่�มา: https://askopinion.com/is-your-child-a-bully  

                   ทั่�มา: http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/  
                        topicstock/2011/01/C10138378/C10138378.html

  
  

             

  ทั่�มา: https://daddylittlethings.wordpress.com/
        2014/07/02/brain-and-subconscious/

https://www.freepik.com/popular-photosทั่�มา:
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เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

 ใบความรู้ทั่� 1 ใบความรู้ทั่� 1

เร่�อง โกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลงได็้อย่างสืร้างสืรรค์เร่�อง โกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลงได็้อย่างสืร้างสืรรค์

  เม่�อนัักเรย่นัตอ้งเจัอเหตุการณ์ท่์ั�ถูกเพั่�อนัรงัแก จันัเกดิ็ความรู้สืกึไม่พัอใจัหรอ่โกรธ มว่ธ่ิด็่ๆ  หลายวธ่ิท่ั�จัะ 
ชื่่วยให้ระด็ับความโกรธหร่อความไม่พัอใจัของนัักเร่ยนัลด็ลงได็้ โด็ยทั่�ไม่ทัำให้ตนัเองและผู้อ่�นัเด็่อด็ร้อนั

วิธ่คลายโกรธ ไม่พัอใจัวิธ่คลายโกรธ ไม่พัอใจั

 

  เร่ยบเร่ยงและสืรุปจัาก http://edenprairiemontessori.com/uncategorized/calming-
activities-soothing-techniques-for-preschoolers/

 จัดการด้วยตนเองจัดการด้วยตนเอง

 มีผีู้้อ้่�นช่ว่ยมีผีู้้อ้่�นช่ว่ย

     1.    1.  นัับ 1-5 หร่อ 1-10   นัับ 1-5 หร่อ 1-10  
  เป็นัวิธ่ท่ั�ทัำให้นัักเร่ยนัเร่ยนัรู้ท่ั�จัะหยุด็และคิด็ก่อนัท่ั�จัะโต้ตอบด็้วยความโกรธ โด็ยให้นัักเร่ยนั 
นัับ 1, 2… ออกเสื่ยงหร่อนัับในัใจัไปเร่�อยๆ จันัครบ 5 หร่อ 10 หากความโกรธยังไม่ลด็ให้ย้อนัมานัับใหม่

    2.      2.  หายใจัเข้า-ออก ลึกๆหายใจัเข้า-ออก ลึกๆ
     การหายใจัเขา้-ออก ลกึๆ เปน็ัเทัคนิัคการผอ่นัคลายอารมณ์ท์ั่�ด็ม่ากอก่วธ่ิหนึั�ง เม่�อนัักเรย่นัรู้สืกึ 
ไม่พัอใจัหร่อโกรธ ให้นัักเร่ยนัสืูด็ลมหายใจัเข้า-ออก ลึกๆ 1-2 ครั�ง จัะชื่่วยให้ผ่อนัคลายได็้รวด็เร็วขึ�นั

    3.      3.  เป่าลมหายใจัทั่�ฝ้่าม่อเป่าลมหายใจัทั่�ฝ้่าม่อ
     การเปา่ลมหายใจัทั่�ฝ้า่มอ่เปน็ัเทัคนิัคทั่�ชื่ว่ยใหเ้กดิ็การหายใจัลกึ   โด็ยการใหนั้ักเรย่นัเปา่ลมหายใจั 
ทั่�ฝ้่าม่อแรงๆ ให้รับรู้แรงลมหายใจัของตนั

    4.    4.  เอาม่อเก็บใสื่กระเป๋าตนัเอง  เอาม่อเก็บใสื่กระเป๋าตนัเอง
      วธ่ิการน่ั�ชื่ว่ยใหนั้ักเรย่นัยับยั�งตนัเองทั่�จัะไมท่ัำรา้ยคนัอ่�นั นัอกจัากการเอามอ่เกบ็ใสืก่ระเปา๋ตนัเอง
เม่�อไม่พัอใจั นัักเร่ยนัสืามารถนัั�งบนัม่อตนัเองหร่อเอาม่อมาจัับกันัแน่ันัๆ เม่�อรู้สืึกโกรธหร่อไม่พัอใจัได็้

    5.     5.  รับรู้ความรู้สืึกทั่�ใบหนั้า และร่างกาย รับรู้ความรู้สืึกทั่�ใบหนั้า และร่างกาย
  การรับรู้สืิ�งทั่�เกิด็ขึ�นักับร่างกายตนัเองเป็นัสืิ�งสืำคัญมาก เม่�อเด็็กรู้สืึกโกรธหร่อไม่พัอใจั เชื่่นั 
ใบหนั้าเป็นัอย่างไร ร่างกายเป็นัอย่างไรบ้าง

    6.    6.  ทัำอย่างอ่�นัทั่�ชื่อบ เชื่่นั วาด็รูป หร่อ วิ�งเล่นัทั่�อ่�นั เป็นัต้นั  ทัำอย่างอ่�นัทั่�ชื่อบ เชื่่นั วาด็รูป หร่อ วิ�งเล่นัทั่�อ่�นั เป็นัต้นั
        เป็นัการเบ่�ยงเบนัความสืนัใจัออกจัากความโกรธหร่อไม่พัอใจั เพั่�อให้อารมณ์์สืงบและผ่อนัคลายลง

    7.    7.  กอด็/ พัูด็คุย/ เล่นักับคนัทั่�เราไว้ใจั  กอด็/ พัูด็คุย/ เล่นักับคนัทั่�เราไว้ใจั
  การกอด็ พัูด็คุย หร่อเล่นักับคนัทั่�นัักเร่ยนัไว้ใจั จัะชื่่วยให้อารมณ์์ผ่อนัคลายและสืงบลง 
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เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

ใบกิจักรรมทั่� 1ใบกิจักรรมทั่� 1

เร่�อง โกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลงได็้อย่างสืร้างสืรรค์เร่�อง โกรธ ไม่พัอใจั ลด็ลงได็้อย่างสืร้างสืรรค์

 เม่�อนัักเรย่นัต้องเจัอเหตุการณ์ท่์ั�ถกูเพั่�อนัรงัแก จันัเกดิ็ความรู้สืกึไมพ่ัอใจัหรอ่โกรธ มว่ธ่ิด็่ๆ  หลายวธ่ิ
ทั่�จัะชื่่วยให้ระด็ับความโกรธหร่อความไม่พัอใจัของนัักเร่ยนัลด็ลงได็้ โด็ยทั่�ไม่ทัำให้ตนัเองและผู้อ่�นัเด็่อด็ร้อนั

วิธ่คลายโกรธ ไม่พัอใจัวิธ่คลายโกรธ ไม่พัอใจั
 จััด็การด็้วยตนัเอง จััด็การด็้วยตนัเอง

 1. นัับ 1-5  หร่อ 1-10  หากความโกรธยังไม่ลด็ลงให้ย้อนัมานัับใหม่

 ม่ผู้อ่�นัชื่่วย ม่ผู้อ่�นัชื่่วย

           เม่�อเด็็กคลายความโกรธได็้แล้ว ถ้าม่โอกาสื ให้บอกความรู้สืึกของตนัเอง
                  กับคนัทั่�มารังแกหร่อทัำร้าย เชื่่นั โกรธ เสื่ยใจั เป็นัต้นั

หมายเหต ุ: หมายเหต ุ: ครูแนัะนัำใหนั้ักเรย่นันัำกลบัไปฝึ้กทั่�บา้นั หรอ่ครูฝึ้กนัักเรย่นัในัชื่ั�นัเรย่นัเปน็ัประจัำ ใหเ้กดิ็เปน็ันิัสืยัหรอ่ 
   ความเคยชื่ินั
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ภ�คำผนำวก
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สืิทัธิเด็็กสืิทัธิเด็็ก

 อนุัสืัญญาว่าด็้วยสืิทัธิเด็็ก  อนุัสืัญญาว่าด็้วยสืิทัธิเด็็ก เป็นัข้อตกลงระหว่างประเทัศึทั่�จััด็ทัำขึ�นัโด็ยสืหประชื่าชื่าติ เม่�อปี พั.ศึ. 2532 และ
ประเทัศึไทัยได็้ลงนัามรับทั่�จัะปฏิิบัติตามเม่�อวันัทั่� 12 กุมภาพัันัธ์ พั.ศึ. 2535 และม่ผลบังคับใชื่้กับประเทัศึไทัยเม่�อวันัทั่� 
26 เมษายนั พั.ศึ. 2535 เป็นัต้นัมา รัฐบาลไทัยจัึงม่พั ันัธะผูกพัันัในัการทัำให้เด็็กได็้รับสืิทัธิตามทั่�กำหนัด็ไว้ในัอนุัสืัญญา

 เด็็ก  เด็็ก ตามอนุัสืัญญาว่าด็้วยสืิทัธิเด็็ก หมายถึง บุคคลทั่�ม่อายุตำ�ากว่า 18 ปี เว้นัแต่กฎหมายของประเทัศึจัะ
กำหนัด็การบรรลุความเป็นัผู้ใหญ่ (นิัติภาวะ) ไว้เป็นัอย่างอ่�นั

 สืาระสืำคัญ สืาระสืำคัญของอนุัสืัญญาว่าด็้วยสืิทัธิเด็็ก*
   การห้ามเล่อกปฏิิบัติต่อเด็็กและการให้ความสืำคัญแก่เด็็กทัุกคนัเทั่าเทั่ยมกันัโด็ยไม่คำนัึงถึงความแตกต่าง 
ของเด็็ก ในัเร่�องเช่ื่�อชื่าติ สื่ผิว เพัศึ ภาษา ศึาสืนัา ความคิด็เห็นัทัางการเม่อง ชื่าติพัันัธ์ุ หร่อสืังคม ทัรัพัย์สืินั 
ความทัุพัพัลภาพั การเกิด็ หร่อสืถานัะอ่�นัๆ ของเด็็ก หร่อบิด็ามารด็า หร่อผู้ปกครองทัางกฎหมาย ทัั�งน่ั� เพั่�อให้เด็็กม่
โอกาสืทั่�เทั่าเทั่ยมกันั
   การกระทัำหร่อการด็ำเนิันัการทัั�งหลายต้องคำนัึงถึงประโยชื่นั์สืูงสืุด็ของเด็็กเป็นัอันัด็ับแรก
   สืิทัธิในัการม่ชื่่วิต การอยู่รอด็ และการพััฒนัาทัางด็้านัจัิตใจั อารมณ์์ สืังคม
   สืิทัธิในัการแสืด็งความคิด็เห็นัของเด็็ก และการให้ความสืำคัญกับความคิด็เหล่านัั�นั

 สืิทัธิสืิทัธิตามอนุัสืัญญาว่าด็้วยสืิทัธิเด็็ก ม่ทัั�งหมด็ 4 ด็้านัได็้แก่
 1.สืิทัธิทั่�จัะม่ชื่่วิตรอด็  1.สืิทัธิทั่�จัะม่ชื่่วิตรอด็ 
 เด็็ก ต้องได็้รับการด็ูแลตั�งแต่อยู่ในัครรภ์ ไม่ถูกทัำให้แทั้ง ได็้กินันัมแม่อย่างนั้อย 6 เด็่อนั และบิด็ามารด็าได็้
รับคำแนัะนัำในัการด็ูแลบุตร
  เด็็ก ตอ้งได็ร้บัการเล่�ยงด็จูัากบดิ็ามารด็าอยา่งถกูต้องและเหมาะสืม บดิ็ามารด็าหรอ่ผูป้กครองมห่นัา้ทั่�รบัผดิ็ชื่อบ 
ร่วมกันัในัการเล่�ยงดู็เด็็ก โด็ยรัฐจัะต้องชื่่วยเหล่อบิด็ามารด็าในัการเล่�ยงดู็ โด็ยจััด็ให้ม่สืถานัเล่�ยงดู็เด็็ก ศึูนัย์พััฒนัา 
เด็็กเล็ก ฯลฯ
  เด็็ก จัะไม่ถูกแยกจัากบิด็ามารด็า เว้นัแต่กรณ์่จัำเป็นั หากกรณ์่บิด็ามารด็าแยกทัางกันั เด็็กม่สืิทัธิจัะติด็ต่อกับ
บิด็าหร่อมารด็าได็้ และจัะได็้รับการชื่่วยเหล่อจัากรัฐหากเด็็กต้องถูกแยกจัากครอบครัว
 เด็็ก ต้องได็้รับบริการด็้านัสืาธารณ์สืุขทั่�ได็้มาตรฐานั ได็้รับวัคซิ่่นัตามกำหนัด็ ได็้รับการรักษาพัยาบาล ในัยาม
เจั็บป่วย และกรณ์่ฉุกเฉินั
  เด็็ก ได็้กินัอาหารครบ 5 หมู่ ได็้อยู่อาศึัยในัชุื่มชื่นั สืะอาด็ ปลอด็ภัย ม่เสื่�อผ้า เคร่�องนุ่ังห่มทั่�เพั่ยงพัอ ม่นัำ�าด็่�มทั่�
สืะอาด็
 2.สืิทัธิทั่�จัะได็้รับการพััฒนัา  2.สืิทัธิทั่�จัะได็้รับการพััฒนัา 
 เด็็ก ต้องได็้รับการศึึกษาขั�นัพั่�นัฐานั โด็ยไม่เสื่ยค่าใชื่้จั่าย ได็้เข้าเร่ยนัในัระด็ับทั่�เหมาะสืมตามศึักยภาพัของเด็็ก
  เด็็ก ต้องได็้รับข้อมูลข่าวสืารจัากสื่�อทัั�งภายในัและภายนัอกประเทัศึ ไม่ว่าในัรูปแบบใด็ๆ เชื่่นั ห้องสืมุด็ โรงเร่ยนั 
ชุื่มชื่นั หนัังสื่อ หนัังสื่อพัิมพั์ โทัรทััศึนั์ หอกระจัายข่าว อินัเตอร์เนั็ต ตลอด็จันัได็้รับการคุ้มครองจัากสื่�ออันัตรายต่างๆ
  เด็็กพัิการทัางร่างกายและจัิตใจัต้องได็้รับการด็ูแลให้ม่ชื่่วิตทั่�ปกติสืุข ให้สืามารถพึั�งตนัเองได็้ และม่สื่วนัร่วม 
ในัชุื่มชื่นั ต้องเข้าถึงการศึึกษา การฝ้ึกอบรม การด็ูแลสืุขภาพั การม่งานัทัำและสืิ�งอำนัวยความสืะด็วก
  เด็็ก ต้องได็้รับการพัักผ่อนัหย่อนัใจั การได็้เล่นัตามวัยอย่างเหมาะสืมและตามความสืนัใจั
  3.สืิทัธิทั่�จัะได็้รับการปกป้องคุ้มครอง   3.สืิทัธิทั่�จัะได็้รับการปกป้องคุ้มครอง 
  เด็็ก ต้องม่เอกสืารการเกิด็ ม่ชื่่�อม่สืัญชื่าติตามกฎหมาย
  เด็็ก ต้องได็้รับการคุ้มครองจัากความรุนัแรงทัั�งร่างกายและจัิตใจั มิให้ถูกทัำร้ายจัากบุคคลภายในัหร่อภายนัอก
ครอบครัว
  เด็็ก ต้องได็้รับการคุ้มครองจัากการใชื่้แรงงานั การทัำงานัทั่�เป็นัอันัตรายต่อสืุขภาพั หร่องานัทั่�ทัำให้ไม่ได็้รับการ
พััฒนัาอย่างเต็มทั่� หร่องานัทั่�ม่ผลกระทับต่อพััฒนัาการด็้านัร่างกาย สืมอง จัิตใจั
  เด็็ก ตอ้งได็ร้บัการคุ้มครองจัากยาเสืพัติด็ และสืารพิัษท่ั�มผ่ลต่อจัติประสืาทัทัั�งหลาย เชื่น่ั ยาบา้ กาว กญัชื่า และ 
ต้องได็้รับการคุ้มครองจัากการใชื่้เด็็กในัการผลิตหร่อจัำหน่ัายยาเสืพัติด็



59โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

  เด็็ก  ต้องได็้รับการคุ้มครองจัากการค้ามนุัษย์ การลักพัา การขาย ไม่ว่าจัะด็้วยวัตถุประสืงค์ใด็ๆ
  เด็็ก  ต้องได็้รับการคุ้มครองจัากการทัรมานั การลงโทัษทั่�โหด็ร้าย ไร้มนุัษยธรรม เชื่่นั การเตะต่อย การเฆ่่�ยนัต ่
การจัำคุกตลอด็ชื่่วิต การประหารชื่่วิต
  เด็็ก  ต้องได็ร้บัการชื่ว่ยเหลอ่ในักระบวนัการยุตธิรรม กรณ์ถู่กกลา่วหาวา่ทัำผดิ็ จัะมก่ารจัดั็หาทันัาย มนั่ักจัติวทิัยา
นัักสืังคมสืงเคราะห์ หร่อบิด็ามารด็าร่วมในัการสือบสืวนัหร่อให้ปากคำ ทัุกขั�นัตอนัในัการพิัจัารณ์าคด็่ จัะต้องคำนัึงถึง
มนุัษยธรรม
  เด็็ก  ต้องม่ความเป็นัสื่วนัตัว ไม่ถูกทัำให้ได็้รับความอับอาย เสื่�อมเสื่ยต่อชื่่�อเสื่ยง
  เด็็ก  ต้องได็ร้บัความคุ้มครองจัากภยัสืงคราม จัะไม่ถูกเกณ์ฑิใ์หม้ส่ืว่นัร่วมในัการสืูร้บกรณ์ส่ืงคราม และได็ร้บัการ
ด็ูแลถ้าได็้รับผลกระทับจัากภัยสืงคราม
  เด็็ก  ต้องได็้รับการฟัื�นัฟัูทัั�งร่างกายและจัิตใจั กรณ์่เด็็กถูกกระทัำทั่�ไม่เหมาะสืม เชื่่นั ถูกข่มข่นั ถูกทัำร้าย ถูกค้า
ประเวณ์่ ถูกตัด็สืินัว่าทัำผิด็ ถูกทัอด็ทัิ�ง
  เด็็ก  ต้องได็ร้บัการคุ้มครองจัากการแสืวงประโยชื่น์ัทัางเพัศึ และการละเมดิ็ทัางเพัศึจัากการถูกชื่กัจังู หรอ่บบ่บังคับ 
ให้ร่วมกิจักรรมทัางเพัศึ การนัำไปค้าประเวณ์่ การแสืด็งลามก อนัาจัาร และจัากสื่�อลามกต่างๆ เชื่่นั หนัังสื่อ ทั่ว ่
ซิ่่ด็่ อินัเตอร์เนั็ต 
  เด็็ก ท่ั�ม่ความแตกต่างทัางด้็านัถิ�นักำเนิัด็ วัฒนัธรรม ประเพัณ์่ ศึาสืนัา และภาษา ต้องได็้รับการดู็แลอย่าง 
เทั่าเทั่ยมกันั
 4.สืิทัธิทั่�จัะม่สื่วนัร่วม 4.สืิทัธิทั่�จัะม่สื่วนัร่วม
  เด็็ก  มส่ืทิัธทิั่�จัะแสืด็งความคดิ็เหน็ัในัเร่�องทั่�มผ่ลกระทับตอ่ตนัเองโด็ยเสืร ่ตามสืมควรแกอ่ายุและวฒุภิาวะของเด็ก็
  เด็็ก  ม่เสืร่ภาพัในัการแสืด็งออก การนัับถ่อศึาสืนัา การแสืวงหา การได็้รับข้อมูลข่าวสืาร โด็ยไม่กระทับต่อสืิทัธิ
ของผู้อ่�นั
  เด็็ก  ม่สืิทัธิเสืร่ภาพัในัการรวมกลุ่ม ชื่มรม และการชุื่มนุัมอย่างสืงบ
 เด็็ก  ม่สืิทัธิทั่�จัะม่สื่วนัร่วมด็้านัศึิลปะและวัฒนัธรรมในัชุื่มชื่นัของตนัเอง

 สืิทัธิเด็็ก สืิทัธิเด็็ก  เป็นัหนั้าทั่�ของใคร
 เด็็กจัำเปน็ัตอ้งการการด็แูลเอาใจัใสืแ่ละการคุ้มครองเปน็ัพัเิศึษ ตอ้งได็ร้บัการเล่�ยงด็แูละคุ้มครองในัความรบัผดิ็ชื่อบ 
จัากผู้ใหญ่ทัุกคนัและรัฐบาล
 เด็็กก็ม่หนั้าทั่�ตามอนุัสืัญญา เชื่่นัเด็่ยวกันัตามมาตรา 29 ของอนุัสืัญญา
 ถ้าเด็็กม่สืิทัธิได็้รับการศึึกษา
   เด็ก็มห่น้ัาทั่�ในัการเรย่นัรู้และพัฒันัาความสืามารถใหเ้ตม็ศึกัยภาพั และแลกเปล่�ยนัความรู้และประสืบการณ์์
กับบุคคลอ่�นัด็้วย
  ถ้าเด็็กม่สืิทัธิทั่�จัะม่ชื่่วิตรอด็
   เด็็กม่หนั้าทั่�ในัการให้ความชื่่วยเหล่อแก่ผู้ด็้อยโอกาสืของสืังคมให้ได็้รับสืิทัธิด็้วย
 ถ้าเด็็กม่สืิทัธิเสืร่ภาพัทัางความคิด็ มโนัธรรม และศึาสืนัา
   เด็็กม่หนั้าทั่�ในัการเคารพัความคิด็และหลักการศึาสืนัาของบุคคลอ่�นัด็้วย
 ถ้าเด็็กม่สืิทัธิทั่�จัะอยู่ในัสืภาพัแวด็ล้อมทั่�เป็นัมิตร
    เด็็กม่หนั้าทั่�ในัการเคารพัและด็ูแลสืิ�งแวด็ล้อมด็้วย
 ถ้าเด็็กม่สืิทัธิทั่�จัะได็้รับการคุ้มครองจัากความรุนัแรง
    เด็็กม่หนั้าทั่�ในัการไม่กระทัำความรุนัแรงต่อบุคคลอ่�นัด็้วย 

ทั่�มา :  สืิทัธิเด็็กภาคประชื่าชื่นั. กรมกิจัการเด็็กและเยาวชื่นั กองคุ้มครองเด็็กและเยาวชื่นั. 
https://dcy.go.th/webnew/upload/children_rights/1.2.pdf
  *อนุัสืัญญาว่าด็้วยสืิทัธิเด็็ก. สืำนัักงานัคณ์ะกรรมการสืิทัธิมนุัษยชื่นัแห่งชื่าติ.
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/
International-Law-of-human-rights.aspx#crc



60 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

การเสืริมสืร้างความเห็นัอกเห็นัใจัผู้อ่�นัการเสืริมสืร้างความเห็นัอกเห็นัใจัผู้อ่�นั
โด็ย หมอมินับานัเย็นั โด็ย หมอมินับานัเย็นั 

จัาก เพัจัเข็นัเด็็กขึ�นัภูเขา วันัทั่� 1 กุมภาพัันัธ์ 2559จัาก เพัจัเข็นัเด็็กขึ�นัภูเขา วันัทั่� 1 กุมภาพัันัธ์ 2559

 ขา่วของบุคคลคนัหนึั�งท่ั�ได็ท้ันุัไปเรย่นัต่อทั่�อเมรกิา แตไ่มไ่ด็ก้ลบัมาชื่ด็ใชื่ท้ันุัตามกฎ นัอกจัากนัั�นัยังปลอ่ย 
ใหค้นัทั่�เซิ่น็ัคำ�าประกนััต้องจ่ัายคา่ชื่ด็ใชื่ใ้นัสืิ�งท่ั�เขาทัำผดิ็กฎเกณ์ฑิเ์ปน็ัเงนิัจัำนัวนัหลายลา้นับาทั และด็เูหมอ่นัว่า 
จัรงิๆ กม็ค่วามสืามารถทั่�จัะชื่ด็เชื่ยเงนิัได็ ้แตเ่หมอ่นัไมไ่ด็ม้ค่วามพัยายามท่ั�จัะชื่ด็เชื่ย กลบัทัำใหค้นัท่ั�เคยชื่ว่ยเหลอ่ 
ต้องมาเด็่อด็ร้อนั กู้เงินัมาชื่ด็ใชื่้ให้แทันั 

 ม่คำพัูด็ทั่�ว่า “สือนัเขาเสื่ยตั�งแต่เด็็ก จัะได็้ไม่ต้องไปสือนัตอนัทั่�เขาเป็นัผู้ใหญ่”“สือนัเขาเสื่ยตั�งแต่เด็็ก จัะได็้ไม่ต้องไปสือนัตอนัทั่�เขาเป็นัผู้ใหญ่”  เพัราะมันัจัะยากกว่า
มาก เม่�อมนัักลายเปน็ันิัสืยัสืว่นัลกึของคนัๆ นัั�นัเสืย่แลว้ เราควรทัำอย่างไรใหเ้ด็ก็เปน็ัคนัทั่�รู้จักัเหน็ัอกเหน็ัใจั
คนัอ่�นั เพัราะถา้ปลอ่ยไวไ้มส่ือนั จันัโตเปน็ัผูใ้หญ่ กลายเปน็ัคนัเหน็ัแกต่วั ไมส่ืนัใจัว่าใครจัะเด็อ่ด็ร้อนัอย่างไร 
แค่ตัวเองสืบายเป็นัพัอ คนัเชื่่นัน่ั�จัะกลายเป็นัภาระและสืร้างความลำบากให้คนัรอบข้างในัสืังคม

  การเอาใจัเขามาใสืใ่จัเรา หรอ่ความรู้สืกึเหน็ัอกเหน็ัใจัผูอ้่�นัการเอาใจัเขามาใสืใ่จัเรา หรอ่ความรู้สืกึเหน็ัอกเหน็ัใจัผูอ้่�นั ภาษาอังกฤษเรย่กว่า Empathy เปน็ัสืิ�งสืำคญั 
ทั่�เป็นัพั่�นัฐานัของการปลูกฝ้ังเร่�องคุณ์ธรรมและจัริยธรรมในัเด็็ก

 เริ�มต้นัด็้วยพั่อแม่ม่ความใกล้ชื่ิด็ผูกพัันั ให้ความอบอุ่นั เด็็กจัะรู้สืึกมั�นัคง ปลอด็ภัย ไว้วางใจัพั่อแม่ 
นัำไปสืูค่วามเหน็ัอกเหน็ัใจั เริ�มท่ั�เหน็ัใจัพัอ่แม ่เพัราะไมอ่ยากใหพ้ัอ่แมเ่ปน็ัทักุขห์รอ่เสืย่ใจั และตรงน่ั�จัะกลาย
เป็นัพั่�นัฐานัทั่�จัะนัำไปสืู่การเห็นัอกเห็นัใจัคนัอ่�นัๆ ต่อไป

 สืิ�งทั่�สืำคัญค่อ พั่อแม่ ผู้ใหญ่ทั่�ใกล้ชื่ิด็ ต้องกระทัำตัวเป็นัตัวอย่างทั่�ด็่ให้เด็็กตั�งแต่เด็็กยังเล็ก เขาจัะ 
ค่อยๆ เร่ยนัรู้ และกลายเป็นัสืามัญสืำนัึกในัชื่่วิตประจัำวันั จันักระทัั�งเขาเป็นัผู้ใหญ่
 พั่อแม่มักจัะสือนัลูกว่า
 “ถ้าเราอยากให้คนัอ่�นัทัำอย่างไรกับเรา เราก็ต้องทัำเชื่่นันัั�นักับคนัอ่�นัด็้วย”
 “ถา้เราทัำแบบน่ั�กบัคนัอ่�นั ลองคดิ็ด็วูา่ ถา้คนัอ่�นัมาทัำแบบน่ั�กบัเราบา้ง เราจัะชื่อบไหม ถา้เราไมช่ื่อบ 
คนัอ่�นัก็คงไม่ชื่อบเหม่อนักันั เราก็อย่าไปทัำ”

 แต่การพัูด็ประโยคเหล่าน่ั�ลอยๆ คงไม่เข้าถึงภายในัจัิตใจั เทั่ากับการทั่�เด็็กจัะเร่ยนัรู้จัากการกระทัำ 
ในัสืถานัการณ์จ์ัรงิๆ ยกตวัอยา่ง เวลาทั่�เด็ก็ทัะเลาะกันั ต่กันัจันัต่างคนัมแ่ผล พัอ่แมก่ค็วรถ่อโอกาสืน่ั�ใหเ้ด็ก็ 
เร่ยนัรู้ว่า การทั่�เราถูกคนัอ่�นัต่ เราเจั็บเพัราะม่แผล สื่วนัคนัอ่�นัทั่�ถูกเราต่ เขาก็รู้สืึกเจั็บไม่ต่างกันั เราไม่ชื่อบ 
ทั่�จัะต้องเจั็บตัว คนัอ่�นัก็เหม่อนักันั ทั่หลังเด็็กก็จัะเร่ยนัรู้ทั่�จัะเข้าใจัความรู้สืึกคนัอ่�นั

 การเขา้ใจัคนัอ่�นั เริ�มตน้ัมาจัาก การเขา้ใจัตวัเอง “อยากใหค้นัอ่�นัทัำกบัหนัอูยา่งไร หนักูจ็ังทัำแบบนัั�นั “อยากใหค้นัอ่�นัทัำกบัหนัอูยา่งไร หนักูจ็ังทัำแบบนัั�นั 
กับคนัอ่�นัด็้วย” กับคนัอ่�นัด็้วย” ใจัเขาใจัเรา จัึงจัะเข้าใจักันั สืังคมก็จัะสืงบสืุขได็้ไม่ยาก

…………………………………………………….



61โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แบบสือบถามความคิด็เห็นัของครูต่อโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง แบบสือบถามความคิด็เห็นัของครูต่อโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง 
(self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3(self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3

  
คำชื่่�แจัง :คำชื่่�แจัง : แบบสือบถามน่ั�ใชื่ส้ืำหรบัประเมนิัความคดิ็เหน็ัของครูทั่�เขา้รว่มโปรแกรมการพัฒันัาทักัษะการควบคุม 
ตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3  
โด็ยให้ครูประเมินัในัชื่่วงก่อนัและหลังการเร่ยนัรู้โปรแกรมฯ เพั่�อนัำข้อมูลทั่�ได็้มาใชื่้ในัการป้องกันัพัฤติกรรม
การรังแกกันัในันัักเร่ยนัต่อไป 

1. ทั่านัคิด็ว่าปัญหาพัฤติกรรมการรังแกกันัทั่�เกิด็ขึ�นัในัโรงเร่ยนัม่ความสืำคัญในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

2. ทั่านัคิด็ว่าการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัในัโรงเร่ยนัม่ความสืำคัญในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

3. ทั่านัคิด็ว่าครูม่ความสืำคัญในัการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

4. ทั่านัม่ความรู้เร่�องพัฤติกรรมการรังแกกันัในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

5. ทั่านัม่ความรู้ในัเร่�องการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัในัระด็ับใด็

   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

6. ทัา่นัมค่วามรู้เร่�องแนัวทัางการแกไ้ขและการจัดั็การเพั่�อป้องกันัพัฤตกิรรมการรงัแกกันัในัโรงเรย่นัในัระดั็บใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

7. ทัา่นัคิด็ว่าสืามารถแกไ้ขและจัดั็การพัฤตกิรรมการรงัแกกนััของนัักเรย่นัเพั่�อป้องกันัพัฤตกิรรมการรงัแกกนัั 
   ในัโรงเร่ยนัในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

8. ทั่านัคิด็ว่าสืามารถสืังเกตสืัญญาณ์เต่อนัของพัฤติกรรมการรังแกกันัในัโรงเร่ยนัได็้ในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

9. ทั่านัคิด็ว่าสืามารถพััฒนัานัักเร่ยนัให้เกิด็ทัักษะในัการรับม่อกับพัฤติกรรมการรังแกกันัในัโรงเร่ยนัได็้ในั
   ระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

ฉบับประเมินัครู



62 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

แบบสือบถามความคิด็เห็นัของนัักเร่ยนัทั่�เข้าร่วมโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง แบบสือบถามความคิด็เห็นัของนัักเร่ยนัทั่�เข้าร่วมโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง 
 (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3

  
  
คำชื่่�แจัง : คำชื่่�แจัง : แบบสือบถามน่ั� ใชื่ ้สืำหรับประเมินัความคิด็เห็นัของนัักเร่ยนัทั่�เข้าร่วมเร่ยนัรู้โปรแกรมการพััฒนัา
ทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control) เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถม
ศึึกษาทั่� 1-3 โด็ยครูอาจัเป็นัผู้ประเมินันัักเร่ยนัหร่ออ่านัแล้วให้นัักเร่ยนัได็้ประเมินัเองในัชื่่วงก่อนัและหลัง
การเร่ยนัรู้โปรแกรมฯ เพั่�อนัำข้อมูลทั่�ได็้มาใชื่้ในัการป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันัต่อไป

1. ทั่านัคิด็ว่านัักเร่ยนัม่ความรู้ในัเร่�องลักษณ์ะเพั่�อนัทั่�ด็่และเพั่�อนัทั่�ไม่ด็่ในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

2. ทั่านัคิด็ว่านัักเร่ยนัสืามารถเล่อกคบเพั่�อนัได็้ในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

3. นัักเร่ยนัของทั่านัสืามารถหล่กเล่�ยงจัากสืถานัการณ์์ทั่�ม่แนัวโนั้มการรังแกกันัในัโรงเร่ยนัในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

4. ทั่านัคิด็ว่านัักเร่ยนัรู้วิธ่การจััด็การกับสืถานัการณ์์เม่�อถูกรังแกในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

5. นัักเร่ยนัของทั่านัสืามารถรับม่อเม่�อถูกรังแกในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

6. ทั่านัคิด็ว่านัักเร่ยนัสืามารถจััด็การกับอารมณ์์ของตนัเองได็้อย่างเหมาะสืมเม่�อถูกรังแกในัระด็ับใด็
   นั้อย                    มาก   นั้อย                    มาก

            

ฉบับประเมินันัักเร่ยนั



63โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

พั.ศึ. 2546                                                                        ฉบับครูประเมินั

แบบประเมินัจัุด็แข็งและจัุด็อ่อนั SDQแบบประเมินัจัุด็แข็งและจัุด็อ่อนั SDQ
(Strengths and Difficulties Questionnaire)(Strengths and Difficulties Questionnaire)

           
              ระด็ับชื่ั�นัปี        1      2      3   ระด็ับชื่ั�นัปี        1      2      3   

  โปรด็ทัำเคร่�องหมาย X ลงในัชื่อ่ง        ใต้ขอ้ความ ไมจ่ัรงิ จัรงิบา้ง จัรงิแน่ันัอนั  ไมจ่ัรงิ จัรงิบา้ง จัรงิแน่ันัอนั เพัย่งชื่อ่งเด็ย่วในัแตล่ะ 
ข้อคำถาม กรุณ์าตอบทัุกข้อให้ใกล้เค่ยงความเป็นัจัริงกับพัฤติกรรมของเด็็กทั่�เกิด็ขึ�นัในัชื่่วง 6 เด็่อนัทั่�ผ ่านัมา
หร่อในัชื่่วงปีการศึึกษาน่ั�

          ไม่จัริง  จัริงบ้าง จัริงแน่ันัอนั          ไม่จัริง  จัริงบ้าง จัริงแน่ันัอนั
 1. ใสื่ใจักับความรู้สืึกของผู้อ่�นั      
 2. อยู่ไม่สืุข เคล่�อนัไหวมาก ไม่สืามารถอยู่นิั�งได็้นัานั   
 3. บ่นัปวด็ศึ่รษะ ปวด็ทั้องหร่อคล่�นัไสื้บ่อยๆ   
 4. เต็มใจัแบ่งปันักับเด็็กอ่�นั (ขนัม ของเล่นั ด็ินัสือ ฯลฯ) 
 5. แผลงฤทัธิ�บ่อย หร่ออารมณ์์ร้อนั    

 6. ค่อนัข้างอยู่โด็ด็เด็่�ยว มักเล่นัตามลำพััง   
 7. โด็ยปกติแล้ว เชื่่�อฟััง ทัำตามทั่�ผู้ใหญ่บอก   
 8. ม่ความกังวลหลายเร่�อง ด็ูเหม่อนักังวลบ่อย    
 9. ชื่่วยเหล่อถ้าม่ใครบาด็เจั็บ ไม่สืบายใจัหร่อเจั็บป่วย  
10. หยุกหยิก หร่อด็ิ�นัไปด็ิ�นัมาตลอด็เวลา    

11. ม่เพั่�อนัสืนิัทัอย่างนั้อยหนัึ�งคนั     
12. ม่เร่�องต่อสืู้หร่อรังแกเด็็กอ่�นับ่อยๆ    
13. ไม่ม่ความสืุข เศึร้าหร่อร้องไห้บ่อยๆ    
14. โด็ยทัั�วไปเป็นัทั่�ชื่อบพัอของเด็็กอ่�นั    
15. วอกแวกง่าย ไม่ม่สืมาธิ      

16. วิตกกังวลหร่อติด็แจัเม่�ออยู่ในัสืถานัการณ์์ใหม่  
    เสื่ยความมั�นัใจัง่าย       
17. ใจัด็่กับเด็็กทั่�อายุนั้อยกว่า     
18. พัูด็ปด็หร่อข่�โกงบ่อยๆ      
19. ถูกเด็็กคนัอ่�นัแกล้งหร่อรังแก     
20. มักอาสืาชื่่วยเหล่อผู้อ่�นั (พั่อแม่ ครู เด็็กอ่�นั)   

21. คิด็ก่อนัทัำ       
22. ขโมยของทั่�บ้านั ทั่�โรงเร่ยนั หร่อทั่�อ่�นั   
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได็้ด็่กว่าเข้ากับเด็็กอ่�นั   
24. ม่ความกลัวหลายเร่�อง หวาด็กลัวง่าย   
25. ม่สืมาธิในัการติด็ตามทัำงานัจันัเสืร็จั   

โปรด็กรอกเพัิ�มเติมถ้าคุณ์ม่ความคิด็เห็นัอ่�นั ….............................………………………..………………………………… 
….............................………………………..………………………………….........................................................………………
….............................………………………..………………………………….........................................................………………



64 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

โด็ยรวมคุณ์คิด็ว่าเด็็กม่ปัญหาในัด็้านัอารมณ์์ ด็้านัสืมาธิ ด็้านัพัฤติกรรม หร่อความสืามารถเข้ากับผู้อ่�นัด็้านั
ใด็ด็้านัหนัึ�งหร่อไม่
    ไม่ม่ปัญหา    ม่ปัญหาเล็กนั้อย     ม่ปัญหาชื่ัด็เจันั  ม่ปัญหาอย่างรุนัแรง

    
ถ้าคุณ์ตอบ “ม่ปัญหา”  “ม่ปัญหา” โปรด็ตอบข้อ 1-4 ต่อไปน่ั�ด็้วย
  1) ปัญหาทั่�ม่ เกิด็ขึ�นัมานัานัเทั่าไรแล้ว
      นั้อยกว่า 1 เด็่อนั     1–5 เด็่อนั   6–12 เด็่อนั    มากกว่า 1 ปี
 

  2) เด็็กรู้สืึกหงุด็หงิด็หร่อไม่สืบายใจักับปัญหาทั่�ม่หร่อไม่
      ไม่เลย       เล็กนั้อย      ค่อนัข้างมาก     มากทั่�สืุด็

  3) ปัญหาทั่�ม่ รบกวนัชื่่วิตประจัำวันัของเด็็กในัด็้านัต่าง ๆ ต่อไปน่ั�หร่อไม่
     ไม่เลย        เล็กนั้อย     ค่อนัข้างมาก       มากทั่�สืุด็

  4) ปัญหาทั่�ม่ ทัำให้คุณ์หร่อชื่ั�นัเร่ยนัเกิด็ความยุ่งยากหร่อไม่
     ไม่เลย        เล็กนั้อย     ค่อนัข้างมาก        มากทั่�สืุด็

ในัแตล่ะสืปัด็าหเ์ด็ก็คนัน่ั�อยู่กบัคณุ์โด็ยเฉล่�ยก่�ชัื่�วโมง ( โปรด็ระบ)ุ …………................................…………… ชัื่�วโมง

ชื่่�อผู้ตอบแบบประเมินั ………………………….……..………………..……………....... 
ลายเซิ่็นั …………………………………….. 

วันัทั่� ………............……………….
    โปรด็ระบุความสืัมพัันัธ์กับเด็็ก (ครูประจัำชื่ั�นั/อ่�นัๆ) ………………………………...

@ Robert Goodman, 2003



65โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

การแปลผลการแปลผล

  แบบประเมนิัจัดุ็แขง็และจัดุ็ออ่นั SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) ฉบบัครูประเมนิั 
(ทัว่ศึกัด็ิ� สืริริตันัเ์ลขา, 2560) มค่า่ Cronbach’s alpha ฉบบัครู 0.76 และขอ้คำถามทักุขอ้มค่า่ความสือด็คลอ้ง 
ภายในั (internal consistency) ระด็ับสืูง ใชื่้คัด็กรองปัญหาพัฤติกรรมในัเด็็กอายุ 4-16 ปี ในัโรงเร่ยนัหร่อ 
สืถานับรกิารสืาธารณ์สืขุ ประกอบด็ว้ยขอ้คำถาม จัำนัวนั 25 ข้อ ซิ่ึ�งมลั่กษณ์ะของพัฤตกิรรมด็า้นับวกและด็า้นัลบ 
จััด็เป็นักลุ่มพัฤติกรรม 5 ด็้านัๆ ละ 5 ข้อ ค่อ 
  1) พัฤติกรรมเกเร (Conduct problems) 
  2) พัฤติกรรมอยู่ไม่นิั�ง (Hyperactivity) 
  3) ปัญหาทัางอารมณ์์ (Emotional problems) 
  4) ปัญหาความสืัมพัันัธ์กับเพั่�อนั (Peer problems) 
  5) พัฤติกรรมสืัมพัันัธภาพัทัางสืังคม (Pro-social behavior)
  คะแนันัรวมของกลุ่มทั่� 1-4 เป็นัคะแนันัท่ั�แสืด็งถึงปัญหาพัฤติกรรมของเด็็กในัด็้านันัั�นัๆ (Total 
Difficulties Score) สื่วนัคะแนันัในัด็้านัทั่� 5 เป็นัคะแนันัทั่�แสืด็งถึงจัุด็แข็งของเด็็ก (Strengths Score) 
ซิ่ึ�งเป็นัสื่วนัสืำคัญในัการพิัจัารณ์านัำจัุด็แข็งมาใชื่้เพั่�อให้การชื่่วยเหล่อแก้ปัญหาในัด็้านัอ่�นัๆ ให้กับเด็็กต่อไป 
และคะแนันัด็้านัสืัมพัันัธภาพัทัางสืังคมเป็นัตัวบ่งชื่่�ให้ครูได็้ทัราบถึงความยากง่ายในัการแก้ปัญหา 
  แต่ละข้อม่ 3 ตัวเล่อก ค่อ “ไม่จัริง” “จัริงบ้าง” และ “จัริงแน่ันัอนั” ให้เล่อกตอบเพั่ยงตัวเล่อก
เด็ย่วในัแตล่ะขอ้คำถาม โด็ยตอบใหค้รบทักุขอ้ใหใ้กลเ้ค่ยงความเปน็ัจัรงิกบัพัฤติกรรมของเด็ก็ทั่�เกดิ็ขึ�นัในัชื่ว่ง 
6 เด็่อนัทั่�ผ ่านัมา ยกเว้นัการใชื่้เพั่�อติด็ตามลักษณ์ะพัฤติกรรมของนัักเร่ยนั การประเมินัซิ่ำ�าสืามารถทัำได็้ทัุก
ปีการศึึกษา สื่วนัคำถามเพัิ�มเติมในัด็้านัหลังของแบบประเมินั เป็นัการประเมินัผลกระทับของพัฤติกรรมว่า
ม่ความเร่�อรัง สื่งผลกระทับต่อบุคคลรอบข้าง ตัวเด็็กเอง ม่ผลต่อสืัมพัันัธภาพัทัางสืังคม ชื่่วิตประจัำวันัของ
เด็็กมากนั้อยอย่างไร ซิ่ึ�งในัสื่วนัน่ั�ใชื่้คำลงสืรุปว่า “เป็นัระด็ับความรุนัแรงของปัญหา”
  การใหค้ะแนันั แบง่เปน็ั 5 ด็า้นั ด็า้นัละ 5 ขอ้ คะแนันัแตล่ะด็า้นัจัะอยู่ระหวา่ง 0-10 คะแนันั คะแนันัรวม 
0-40 คะแนันั (รวม 4 ด็้านั ยกเว้นัด้็านัสืัมพัันัธภาพัทัางสัืงคม) เพั่�อแบ่งเด็็กออกเป็นั 3 กลุ่มค่อ  
“กลุ่มปกติ” “กลุ่มเสื่�ยง” และ “กลุ่มม่ปัญหา” ข้อคำถามแต่ละข้อม่การให้คะแนันั ด็ังน่ั�
  ข้อคำถามทั่� 1-6, 8-10, 12-13, 15-20 และ 22-24 ตอบ 
     “ไม่จัริง”  ให้คะแนันั 0 คะแนันั
     “จัริงบ้าง”  ให้คะแนันั 1 คะแนันั
     “จัริงแน่ันัอนั” ให้คะแนันั 2 คะแนันั
  ข้อคำถามทั่� 7, 11, 14, 21 และ 25 ตอบ 
    “ไม่จัริง”  ให้คะแนันั 2 คะแนันั
    “จัริงบ้าง”  ให้คะแนันั 1 คะแนันั
    “จัริงแน่ันัอนั” ให้คะแนันั 0 คะแนันั

รายการประเมินัรายการประเมินั ปกติปกติ เสื่�ยงเสื่�ยง ม่ปัญหาม่ปัญหา
คะแนันัรวม   คะแนันัรวม   0-130-13 14-1614-16 17-4017-40
-คะแนันัปัญหาทัางอารมณ์์ 0-3 4 5-10
-คะแนันัพัฤติกรรมเกเร 0-3 4 5-10
-คะแนันัพัฤติกรรมอยู่ไม่นิั�ง 0-5 6 7-10
-คะแนันัปัญหาความสืัมพัันัธ์กับเพั่�อนั 0-4 5 6-10
-คะแนันัพัฤตกิรรมด็า้นัสืัมพันััธภาพัทัางสืังคม 5-10

(ม่จัุด็แข็ง)(ม่จัุด็แข็ง)
0-4

(ไม่ม่จัุด็แข็ง)(ไม่ม่จัุด็แข็ง)



66 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

แบบสืังเกตพัฤติกรรมการถูกรังแกในันัักเร่ยนัแบบสืังเกตพัฤติกรรมการถูกรังแกในันัักเร่ยนั

 ในัชื่่วง 1 อาทัิตย์ทั่�ผ ่านัมา นัักเร่ยนัม่พัฤติกรรมด็ังต่อไปน่ั�หร่อไม่

                   พัฤติกรรม/สืัญญาณ์เต่อนั                    พัฤติกรรม/สืัญญาณ์เต่อนั ม่ม่ ไม่ม่ไม่ม่

อด็ข้าว เงินัหมด็โด็ยอธิบายไม่ได็้

ของใชื่้สื่วนัตัว เชื่่นั ด็ินัสือ ยางลบ ไม้บรรทััด็ หายเป็นัประจัำ

ไม่ม่ความสืุขในัการทัำกิจักรรมทั่�เคยชื่่�นัชื่อบ หร่อขอไม่เข้าร่วม     
กิจักรรมบางอย่างทั่�ครูให้ทัำ  

หวาด็กลัวอย่างไม่ทัราบสืาเหตุ  

ไม่อยากมาโรงเร่ยนั ขาด็เร่ยนับ่อย ไม่อยากเข้าห้องเร่ยนั

ไม่ม่สืมาธิ / ผลการเร่ยนัตกตำ�า    

กังวลหร่อหวาด็กลัวเม่�อต้องไปในัทั่�ทั่�ตนัถูกรังแก  

เสื่�อม่รอยถูกกร่ด็  

ม่รอยแผลตามตัวหร่อบนัใบหนั้า ตาบวมปูด็ ม่รอยเล็บหยิก ฟักชื่ำ�า
ด็ำเข่ยว 

ด็ูซิ่ึมลงและเก็บตัว ม่ปฏิิสืัมพัันัธ์กับเพั่�อนัและครอบครัวลด็นั้อยลง 

ม่ความก้าวร้าวมากขึ�นั หงุด็หงิด็หร่อไม่พัอใจัอยู่ตลอด็เวลา

ม่อาการปวด็ทั้อง หร่อปวด็ศึ่รษะทั่�ไม่ตอบสืนัองต่อการรักษา

  
ถ้าเด็็กตอบ “ม่”  “ม่” เพั่ยงข้อใด็ข้อหนัึ�ง ครูควรเฝ้้าระวังพัฤติกรรมการถูกรังแกในัเด็็กต่อไป
ถ้าเด็็กตอบ “ม่”   “ม่”  ตั�งแตข่อ้ 6 เปน็ัต้นัไป ใหถ่้อว่าเปน็ักลุม่เสื่�ยงท่ั�ครูควรเฝ้้าระวงัพัฤตกิรรมการถกูรงัแก 
     อย่างใกล้ชื่ิด็ เพั่�อป้องกันัปัญหาหร่อให้เกิด็ปัญหานั้อยลงมากทั่�สืุด็ เชื่่นั พัูด็คุยถามไถ่ 
     ความเป็นัอยู่ สืังเกตพัฤติกรรม เย่�ยมบ้านั หร่อปรึกษากับครูทั่�ด็ูแลระบบชื่่วยเหล่อ 
     นัักเร่ยนั

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.



67โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

  รายนัามผู้ร่วมพััฒนัาโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control)  รายนัามผู้ร่วมพััฒนัาโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control)  
เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3

ปีงบประมาณ์ 2561-2563ปีงบประมาณ์ 2561-2563

คณ์ะผู้เชื่่�ยวชื่าญคณ์ะผู้เชื่่�ยวชื่าญ
 1. พัญ.ศึุภรัตนั์  เอกอัศึวินั  นัายแพัทัย์ทัรงคุณ์วุฒิ     สืถาบันัราชื่านุักูล
 2. ด็ร.สืุด็า   วงศึ์สืวัสืด็ิ�  ผู้อำนัวยการกองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
 3. นั.สื.ศึิริลักษณ์์ แก้วเก่ยรติพังษ์ ผู้อำนัวยการศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 10
 4. นัางเยาวนัาฏิ ผลิตนันัทั์เก่ยรติ ผู้เชื่่�ยวชื่าญด็้านัสืุขภาพัจัิต 
 5. นั.สื.กาญจันัา วณ์ิชื่รมณ์่ย์  ผู้เชื่่�ยวชื่าญด็้านัสืุขภาพัจัิต 
 6. นัางวนิัด็า  ชื่นิันัทัยุทัธวงศึ์  นัักจัิตวิทัยาคลินิักเชื่่�ยวชื่าญ    สืถาบันัราชื่านุักูล
 7. นั.สื.สืมพัร  อินัทัร์แก้ว  นัักจัิตวิทัยาคลินิักเชื่่�ยวชื่าญ    สืำนัักวิชื่าการกรมสุืขภาพัจัิต
 8. นัางทัิชื่นัันัทั์ เคล่�อนัเม่องปัก  ครู คศึ.3        รร.บ้านัเม่องปักสืามัคค่   
              จั.นัครราชื่สื่มา
 9. นัายประจัวบ แสืงศึร่จัันัทัร์  ครูชื่ำนัาญการ      รร.บ้านัแม่จัันั 
              (เชื่่ยงแสืนัประชื่านุัสืาสืนั์)   
              จั.เชื่่ยงราย
10. นัางจัำนังค์  แก้วนัาว่  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    รพั.โคกโพัธิ� จั.ปัตตาน่ั

ครู นัักวิชื่าการและเคร่อข่ายครู นัักวิชื่าการและเคร่อข่าย
 1. นัางกัลยา  จั่นัจัรรยา  ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.วัด็หนัองยาง จั.อุทััยธาน่ั
 2. นั.สื.อัจัฉรา  อินัเล็ก   นัักจัิตวิทัยา      รพั.หนัองฉาง จั.อุทััยธาน่ั
 3. นั.สื.ณ์ัฐพัร  แสืนัหาญ  ครูผู้ชื่่วย       รร.บ้านัทัุ่งมนั จั.อุทััยธาน่ั
 4. นัางถนัอมศึร่ อาจัหิรัญ  ครู ป.3      รร.บ้านัวัด็ด็อนัหวาย จั.อุทััยธาน่ั
 5. นั.สื.เจันัจัิรา รักชื่าติ   ครูพั่�เล่�ยงเด็็กพัิการ     รร.อนุับาลสืว่างอารมณ์์ จั.อุทััยธาน่ั
 6. นั.สื.ทััศึน่ัวรรณ์ เทัพัประสืิทัธิ�  นัักจัิตวิทัยาคลินิัก     รพั.สืว่างอารมณ์์ จั.อุทััยธาน่ั
 7. นัายจัตุภพั  ด็ิษผล   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข     สืำนัักงานัสืาธารณ์สืุขอำเภอ
        ชื่ำนัาญการ     สืว่างอารมณ์์    
 8. นัางด็รุณ์จัิต ม่วงมงคล  ผู้อำนัวยการกลุ่มนิัเทัศึ    สืำนัักงานัพััฒนัาชุื่มชื่นั จั.ระยอง 
        และประเมินัผล     เขต 1
 9. นัายอธิรุจันั์  มุทัาพัร   ครู       รร.วัด็ชื่ากลูกหญ้า จั.ระยอง
10. นัายทัว่รัชื่ต์  เกตุชื่าติ  ครู       รร.วัด็ชื่ากลูกหญ้า จั.ระยอง
11.  นั.สื.กุลนัร่  พัิมพั์สืังกุล  นัักจัิตวิทัยาคลินิักปฏิิบัติการ     รพั.เฉลิมพัระเก่ยรติ
              สืมเด็็จัพัระเทัพัรัตนัราชื่สืุด็าฯ  
                      สืยามบรมราชื่กุมาร่ ระยอง จั.ระยอง
12. นั.สื.ศึิริลักษณ์์ สืาระขันัธ์  ครู       รร.สืมเด็็จัประชื่านุัเคราะห์     
              จั.กาฬสืินัธุ์
13. นั.สื.จัารุวรรณ์ สืุวรรณ์ศึร่  ครู       รร.สืมเด็็จัประชื่านุัเคราะห์     
              จั.กาฬสืินัธุ์
14. นัางเพั็ญนัภารัตนั์ ไตรทัิพัย์  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข    สืำนัักงานัสืาธารณ์สืุขอำเภอ
        ชื่ำนัาญการ      เม่องกาฬสืินัธุ์
15. นัางจัุฬาวัลย์ นัาเม่องรักษ์  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    รพั.สืมเด็็จั จั.กาฬสืินัธุ์
16. นั.สื.กุลประภา บุญมา   ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.บ้านัหว้านัแกเจัริญ   
              จั.อุบลราชื่ธาน่ั



68 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

17. นั.สื.นััจัภรณ์์ ทัองสืันัทั์  ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.บ้านัหว้านัแกเจัริญ    
                จั.อุบลราชื่ธาน่ั
18. นัางเขมิศึรา  วงศึ์ชื่าล่   ครู       รร.บ้านัหว้านัแกเจัริญ จั.อุบลราชื่ธาน่ั
19. นั.สื.ชื่นัน่ั   โสืมกำสืด็  นัักวิชื่าการศึึกษาปฏิิบัติการ    สืำนัักงานัเขตพั่�นัทั่�การศึึกษา
              ประถมศึึกษาอุบลราชื่ธาน่ั เขต 4
20. นัางประกอบศึร่ สืิงหาศึร่  ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.บ้านัหว้านัแกเจัริญ    
              จั.อุบลราชื่ธาน่ั 
21. นั.สื.สืุพั ัฒตา บัวหอม   ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.อุบลวิทัยาคม จั.อุบลราชื่ธาน่ั
22. นัางเนัาวรัตนั์ สื่บภา   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข     สืำนัักงานัสืาธารณ์สืุขจัังหวัด็   
              อุบลราชื่ธาน่ั
23. นัางกัญชื่มนั สื่หะปัญญา  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    รพั.วารินัชื่ำราบ จั.อุบลราชื่ธาน่ั
24. นั.สื.วรรณ์ภา สืะด็่วงศึ์  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    รพั.สืำโรง จั.อุบลราชื่ธาน่ั
25. นั.สื.ณ์ฐมนั  แก้วเกต  ครูพั่�เล่�ยงเด็็กพัิการ     รร.บ้านัหนั้าวัด็โพัธิ� จั.สืงขลา
26. นั.สื.สืุวภัทัร สืุวรรณ์   ครูแนัะแนัว      รร.บ้านัอัยเยอร์เวง จั.ยะลา
27. นัางเต่อนัใจั สืุกใสื   ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.บ้านัเจัด็่ย์แม่ครัว จั.เชื่่ยงใหม่
28. นั.สื.ชื่ลันัธร ไชื่ยเม่อง  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัปฏิิบัติการ    รพั.แม่จัันั จั.เชื่่ยงราย
29. นัางธนัพัร  จังอางจัิตร  ครูชื่ำนัาญการพัิเศึษ     รร.บ้านัโสืกก้านัเหล่อง จั.หนัองบัวลำภู
30. นั.สื.รจันัา  บุญทัว่   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข     สืำนัักงานัสืาธารณ์สืุขจัังหวัด็   
              หนัองบัวลำภู
31. นั.สื.อัญชื่ล่  เอ่�ยมศึร่  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข    สืำนัักงานัสืาธารณ์สืุขจัังหวัด็ 
        ปฏิิบัติการ      หนัองบัวลำภู
32. นัางบุษบา  บัวสืาย   พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    รพั.โนันัสืัง จั.หนัองบัวลำภู
33. นั.สื.จัินัด็ารัตนั์ ทัองประพัันัธุ์  นัักจัิตวิทัยาคลินิัก     รพั.ปักธงชื่ัย จั.นัครราชื่สื่มา
34. นั.สื.สืุไรยา  สืามอ   นัักจัิตวิทัยา      รพั.โคกโพัธิ� จั.ปัตตาน่ั
35. นัางเสืาวรสื รัตนัไพับูลย์  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    รพั.โคกโพัธิ� จั.ปัตตาน่ั
36. นัางปิ�นัทัอง ใจัสืุทัธิ   ผู้อำนัวยการ      รร.บ้านัขุนัสืมุทัรไทัย จั.สืมุทัรปราการ
37. นั.สื.กมลนัันัทั์ ริมปิรังษ่  ครูประจัำชื่ั�นัประถมศึึกษาปีทั่� 1   รร.บ้านัขุนัสืมุทัรไทัย จั.สืมุทัรปราการ
38. นัายสืมเก่ยรติ เร่องศึร่   ครูประจัำชื่ั�นัประถมศึึกษาปีทั่� 2  รร.บ้านัขุนัสืมุทัรไทัย จั.สืมุทัรปราการ
39. นั.สื.ฉัตรติญาภรณ์์ ขำจัันัทัร์  ครูประจัำชื่ั�นัประถมศึึกษาปีทั่� 2  รร.บ้านัขุนัสืมุทัรไทัย จั.สืมุทัรปราการ
40. นัางกัญมณ์่  พัูลสืวัสืด็ิ�  ครูประจัำชื่ั�นัประถมศึึกษาปีทั่� 3  รร.บ้านัขุนัสืมุทัรไทัย จั.สืมุทัรปราการ
41. นั.สื.พัันัธ์ทัิพัย์ วัฒนัะพัรพังศึ์สืุข เจั้าหนั้าทั่�โครงการชุื่มชื่นั   มูลนิัธิศึูนัย์พัิทัักษ์สืิทัธิเด็็ก
        คุ้มครองเด็็ก
42. นั.สื.นุัชื่นัาฏิ สืุขเกตุ   นัักจัิตวิทัยา      มูลนิัธิศึูนัย์พัิทัักษ์สืิทัธิเด็็ก
43. นัางมริษฐ์  สืธูป   เจั้าหนั้าทั่�โครงการโรงเร่ยนั   มูลนิัธิศึูนัย์พัิทัักษ์สืิทัธิเด็็ก
        คุ้มครองเด็็ก
44. นั.สื.มะลิ   ไพัฑิูรย์เนัรมิต  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข    กรมสืนัับสืนุันับริการสืุขภาพั
        ชื่ำนัาญการพัิเศึษ
45. นั.สื.ด็วงนัภา ปานัเพั็ชื่ร  นัักวิชื่าการเผยแพัร่ชื่ำนัาญการ   กรมสืนัับสืนุันับริการสืุขภาพั
46. นั.สื.ภัทัราพัร เทัวอักษร  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ กรมอนัามัย
47. นั.สื.คัทัล่ยา โสืด็าปัด็ชื่า  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข     กรมอนัามัย
48. นัางด็วงเด็่อนั เสืาร์เทัพั  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการ    สืถาบันัราชื่านุักูล
49. นั.สื.รัศึม่แสืง หนัูแป้นันั้อย  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัปฏิิบัติการ    สืถาบันัราชื่านุักูล
50. นัางอมรรัตนั์ แสืงโสืด็  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข      สืถาบันัสืุขภาพัจัิตเด็็กและวัยรุ่นั
              ราชื่นัครินัทัร์



69โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

51. นัางชื่าด็า   ประจัง   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  สืถาบันัสืุขภาพัจัิตเด็็กและวัยรุ่นั
               ราชื่นัครินัทัร์
52. นั.สื.สืุนิัสืา  สืิงห์แก้ว  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข      ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 1
53. นั.สื.ณ์ัฐธิณ์่  อินัทัะเนัตร  นัักจัิตวิทัยาคลินิัก      ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 3
54. นัายรัฐ   ลอยสืงเคราะห์  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข      ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 3
55. นั.สื.ยุวศึร่  กล่บโกมุทั  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 6
56. นั.สื.สืุนัทัร่  เร่อนัตระกูล  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 6
57. นั.สื.อัญชื่ล่  เอ่�ยมศึร่  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 7
58. นั.สื.พัิศึภัคตา สื่ยา   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข      ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 7
59. นั.สื.วรวรรณ์ หนัึ�งด็่านัจัาก  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 9
60. นัางเปียทัิพัย์ สื่ด็ำ   นัักจัิตวิทัยาคลินิักชื่ำนัาญการ     ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 10
61. นัายซิ่ัมร่   เจัะแต   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 12
62. นัางนัฤภัค  ฤธาทัิพัย์  นัักจัิตวิทัยาคลินิักชื่ำนัาญการ     กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
63. นั.สื.พัรพัิมล นัาอ่อนั   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
64. นั.สื.ชื่่วานัันัทั์ เกาทัันัฑิ์  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
65. นั.สื.นัาวิน่ั  เคร่อหงษ์  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต



70 โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)

  รายนัามผู้ร่วมพััฒนัาโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control)            รายนัามผู้ร่วมพััฒนัาโปรแกรมการพััฒนัาทัักษะการควบคุมตนัเอง (self-control)          
      เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3       เพั่�อป้องกันัพัฤติกรรมการรังแกกันั (bullying) ในัเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 
                               ปีงบประมาณ์ 2564                                ปีงบประมาณ์ 2564 

คณ์ะผู้เชื่่�ยวชื่าญคณ์ะผู้เชื่่�ยวชื่าญ
 1. นั.สื.สืมพัร  อินัทัร์แก้ว  ผู้เชื่่�ยวชื่าญด็้านัสืุขภาพัจัิต 
 2. นั.สื.สืมศึร่  กิตติพังศึ์พัิศึาล  ผู้เชื่่�ยวชื่าญด็้านัสืุขภาพัจัิต 
 3. นัางรสืสืุคนัธ์ ชื่มชื่่�นั   พัยาบาลวิชื่าชื่่พัชื่ำนัาญการพัิเศึษ  โรงพัยาบาลศึร่ธัญญา
 4. นัางเปียทัิพัย์ สื่ด็ำ   นัักจัิตวิทัยาคลินิักชื่ำนัาญการ    โรงพัยาบาลพัระศึร่มหาโพัธิ�

ครู นัักวิชื่าการและเคร่อข่ายครู นัักวิชื่าการและเคร่อข่าย
 1. นัางทัิชื่นัันัทั์ เคล่�อนัเม่องปัก  ครู คศึ.3       รร.บ้านัเม่องปักสืามัคค่   
               จั.นัครราชื่สื่มา
 2. นั.สื.ณ์ัฐธิณ์่  อินัทัะเนัตร  นัักจัิตวิทัยาคลินิัก      รพั.บางปะกอก 9
 3. นัางอมรรัตนั์ แสืงโสืด็  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  สืถาบันัสืุขภาพัจัิตเด็็กและวัยรุ่นั
               ราชื่นัครินัทัร์
 4. นั.สื.รัศึม่แสืง หนัูแป้นันั้อย  พัยาบาลวิชื่าชื่่พัปฏิิบัติการ     สืถาบันัราชื่านุักูล
 5. นั.สื.สืุนิัสืา  สืิงห์แก้ว    นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 1
 6. นั.สื.พัรณ์ิชื่า ป้อมคำ   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 3
 7. นั.สื.กัญนิัชื่ชื่า ชื่ัยมงคล  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 3
 8. นั.สื.ปาณ์ิศึา ทัองนั้อย  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 5
 9. นั.สื.ยุวศึร่  กล่บโกมุทั  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 6
10. นั.สื.สืุนัทัร่  เร่อนัตระกูล  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 6
11. นั.สื.อัญชื่ล่  เอ่�ยมศึร่  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ   ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 7
12. นั.สื.กฤติกา สืุภรัมย์   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 7
13. นั.สื.ชื่ญานัันัทั์ ขันัธะชื่ัย  นัักจัิตวิทัยาคลินิักปฏิิบัติการ     ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 8
14. นั.สื.วรวรรณ์ หนัึ�งด็่านัจัาก  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขชื่ำนัาญการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 9
15. นั.สื.รจันัา  บุญทัว่   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 9
16. นัางพััชื่รินัทัร์  วรรณ์ุรักษ์  นัักจัิตวิทัยาคลินิักปฏิิบัติการ     ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 10
17. นั.สื.ระว่วรรณ์ สืุขเนัาวรัตนั์  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 11
18. นัายอภิรักษ์ ตร่ยวง   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  ศึูนัย์สืุขภาพัจัิตทั่� 11
19. นั.สื.นัาวิน่ั  เคร่อหงสื์  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ     กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต

คณ์ะทัำงานัคณ์ะทัำงานั
 1. นั.สื.พััชื่รินั  คุณ์คำ�าชืู่   นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุข     กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
        ชื่ำนัาญการพัิเศึษ
 2. นัางศึจั่     รุกขวัฒนักุล  นัักจัิตวิทัยาคลินิักชื่ำนัาญการ    กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
 3. นั.สื.วัชื่รวรรณ์ พัานิัชื่เจัริญ  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต
 4. นั.สื.กรกนัก นัาคประเสืริฐ  นัักวิชื่าการสืาธารณ์สืุขปฏิิบัติการ  กองสื่งเสืริมและพััฒนัาสืุขภาพัจัิต



71โปรแกรมการพััฒนาทัักษะการควบคุมตนเอง (self-control) 
เพั่�อป้องกันพัฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็็กประถมศึึกษาทั่� 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั�งทั่� 2)


