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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคด์งันี  ้1) เพื่อทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ที่มีพฤติกรรมรงัแก เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพทาํการสมัภาษณเ์ชิงลกึจาก
ผูใ้หข้อ้มลูหลกั จาํนวน 18 คน ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และผูเ้ช่ียวชาญ 2) เพื่อสรา้งโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลด
พฤติกรรมรงัแก 3) เพื่อศกึษาประสทิธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก เป็นการดาํเนินการวิจยักบันกัเรียน
ที่มีพฤติกรรมรงัแก 16 คน โดยสุม่อยา่งง่ายเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน เมื่อโปรแกรมสิน้สดุ
ลงดาํเนินการวิจยัเชิงคณุภาพโดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึ  ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้1. องคป์ระกอบความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ที่มีพฤติกรรมรงัแกมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การตระหนกัรูท้างสงัคม 
การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม และทกัษะทางสงัคม 2. โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ที่มีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกเป็นการใหค้าํปรึกษา
รายบคุคลแบบผสมผสานเทคนิค 3. ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ที่มีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก  จากผลการวิจยัพบว่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรงัแกในกลุม่ทดลองลดลงอย่างมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 (p=0.03) นอกจากนีค้ะแนน
เฉลีย่พฤติกรรมรงัแกหลงัการใหค้าํปรกึษาและคะแนนเฉลีย่ความฉลาดทางสงัคมแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่ง
มีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 (p= 0.01) ในสว่นของผลการวิจยัเชิงคณุภาพนัน้แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการรงัแกที่
ลดลงเนื่องจากความฉลาดทางสงัคมที่เพิ่มขึน้ 
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This research has the following objectives: (1) to understand the social intelligence 

components among lower secondary school students with bullying behaviors. This was a qualitative 
research using in-depth interviews with 18 key informants, consisting of students, parents, teachers, 
and experts; (2) to create an individual counseling program to enhance social intelligence and 
reduce bullying behavior among lower secondary school students; (3) to study the effectiveness of 
an individual counseling program to enhance social intelligence and reduce bullying behavior 
among lower secondary school students. This was an experimental and qualitative research, with a 
population of 16 students with bullying behaviors. They were randomly assigned in the experimental 
group or the control group, with eight participants for each group. At the end of the program, 
qualitative research was conducted using in-depth interviews. The results of the research were as 
follows: (1) the social intelligence components among lower secondary school students with bullying 
behaviors, consisted of three aspects; social awareness, social information processing, and social 
skills; (2) an individual counseling program for enhancing social intelligence to reduce bullying 
behavior was a technical eclecticism approach that used individual counseling; (3) the effectiveness 
of the individual counseling program to enhance social intelligence and reduce bullying behavior. 
The results showed that the average scores of bullying behaviors in the experimental group 
decreased significantly at 0.05 level (p=0.03). Moreover, the average scores of bullying behavior 
after counseling and the average social intelligence scores were significantly different from the 
control group at 0.05 level (p=0.01). The results of the qualitative research showed that the bullying 
behaviors decreased due to increasing social intelligence 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การรงัแกของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีผ่านมาพบว่ามีแนวโนม้เพิ่มมากขึน้และเป็นปัญหาท่ี
เกิดขึน้อย่างกวา้งขวางในโรงเรียนทั่วโลก (Acquah, Wilson, & Doku, 2014) และ (Chung & 
Lee, 2020) ซึ่งเป็นพฤติกรรมความรุนแรง (Violence) ท่ีส่งผลกระทบต่อผูข้่มเหงรงัแกทัง้ดา้น
รา่งกายจิตใจอารมณส์งัคมและการศกึษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  (Limber & Susan, 2002)
จากการศึกษาขององคก์าร (UNESCO, 2017) พบว่านักเรียนเกือบ 1 ใน 3 ของโลกเคยมี
ประสบการณร์งัแกมาก่อน เม่ือดสูถิติการรงัแกพบมากกว่า รอ้ยละ 20 ในทวีปอเมริกา อีกทัง้พบ
มากกว่ารอ้ยละ 35 ในกลุ่มประเทศแถบยุโรป กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศกลุ่ม
แอฟริกาเหนือ ส่วนในทวีปเอเชียพบมากกว่ารอ้ยละ 32 (Child Helpline International, 2010) 
และเม่ือดกูารศึกษาขององคก์ารอนามัยโลกไดส้าํรวจสุขภาพจิตวยัรุ่นในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตพ้บวา่นกัเรียนไทยรอ้ยละ 30 เคยถกูรงัแกในโรงเรียน (WHO, 2015) 

สาํหรบัสถานการณก์ารรงัแกในประเทศไทยจากขอ้มลูของกรมสขุภาพจิตแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานการณก์ารรงัแกของประเทศไทยสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกและมีแนวโนม้ท่ีสูงขึน้เรื่อยๆ การ
รงัแกเป็นรูปแบบหนึ่งของปัญหาความรุนแรงในเยาวชนท่ีขยายวงกวา้งมากขึน้เรื่อยๆ ในประเทศ
ไทยมีการสํารวจปัญหานักเรียนรังแกกันของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 3,047 คน พบว่านักเรียนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 
ยอมรบัว่าตนเคยรงัแกเด็กนักเรียนคนอ่ืน (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 
2552)  ซึ่งยงัพบว่า รอ้ยละ 58.3 ของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นทัง้ผูท่ี้ข่มเหงรงัแกผูอ่ื้นและ
ถูกข่มเหงรงัแก (ชุตินาถ ศกัรินทรก์ุล และ อลิสา วชัรสินธุ, 2557) ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ารอ้ยละ 53 ของนกัเรียนมีพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น (กอรป์บญุ ภาวะกลุ และ ปราโมทย ์สคุนิชย์, 
2554) นอกจากนีข้อ้มลูในปี 2551-2552 เก่ียวกบัสถานการณค์วามรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในสถานศกึษา
ในกรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการใชค้วาม
รุนแรงสงูท่ีสดุ โดยรูปแบบท่ีพบคือ พบเห็นการพกพาอาวธุ ถกูขู่กรรโชกทรพัยใ์นสถานศกึษา  ถูก
ทาํร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 39.75 ร้อยละ 26.68 และร้อยละ 27.88 ตามลาํดับซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดบัประเทศในทุกรูปแบบ (โครงการติดตามสภาวการณเ์ด็กและเยาวชนรายจังหวัด , 
2556) ในขณะเดียวกนัสงัคมไทยกับไม่คอ่ยใหค้วามสาํคญั ไม่ตระหนกั และไม่ใหค้วามสนใจกับ
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การแกปั้ญหาพฤติกรรมการรงัแกของนกัเรียนอย่างจริงจงัเท่าท่ีควร มกัมองขา้มปัญหาดงักล่าว
โดยคิดว่าปัญหาดังกล่าวเป็นพฤติกรรมตามปกติธรรมดาตามวัยเด็กของนักเรียนหรือเป็น
พฤติกรรมการเล่นอย่างสนุกสนานท่ีอาจเกินเลยขอบเขตไปบา้งหรือเพราะความไรเ้ดียงสาของ
นกัเรียนจึงทาํใหบ้คุคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไม่ไดใ้ห้ ความสนใจท่ี
จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วอยา่งจรงิจงัเทา่ท่ีควร 

พฤติกรรมการรงัแกถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งของพฤติกรรมกา้วรา้ว  (Earnshaw et 
al., 2018) และ (Cho & Lee, 2018) ซึ่งเป็นการกระทาํในทางลบของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล เกิดขึน้
โดยเจตนาต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ให้ไดร้ับบาดเจ็บหรือทุกขท์รมาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง
รา่งกายหรือทางจิตใจ โดยไดก้ระทาํซํา้ๆ หลายครัง้เป็นเวลานาน ใหผู้อ่ื้นเกิดความกลวั ความทกุข ์
ทาํใหบ้คุคลนัน้รูส้ึกแย่ เป็นเหตกุารณท่ี์มกัจะเกิดขึน้ซ ํา้ๆ กับบุคคลท่ีมีอาํนาจนอ้ยกว่า รวมไปถึง
รูปร่างเล็กกว่าอ่อนแอกว่า ถูกรงัแกจากผู้ท่ีมีอาํนาจเหนือกว่า รูปร่างใหญ่แข็งแรงกว่า อย่าง
ตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ ส่งผลใหผู้ท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่ารูส้ึกถึงการมีพลงัอาํนาจเหนือคนอ่ืน  รูส้ึกว่า
ตนเองมีความสามารถและไดร้บัความยอมรบั(Hinduja & Datchin, 2012; Hunter, 2013; 
Seixas, Coelho, & Nicolas-Fischer, 2013; Stuckey, 2013; Yaowabut, Thiangtham, 
Powwattana, & Nanthamongkolchai, 2015) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม อาทิ การ
ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวด้วยการก่อกวน ล้อเลียน ทาํรา้ยทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ และ
ความรูส้ึก (เกษตรชยั และหีม, 2554) เป็นพฤติกรรมของคนส่วนนอ้ยท่ีควรพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคนท่ีมีภาวะจิตใจไม่ปกติดว้ย มกัสรา้งความราํคาญ ความลาํบาก
ใจและความเดือดรอ้นแก่คนรอบข้างอย่างไม่ยุติธรรมทัง้ทางกายจิตใจอารมณแ์ละความรูส้ึก 
(Beane, 2003) รวมทัง้เป็นพฤติกรรมของบคุคลท่ีพยามแสดงอาํนาจในการปกครองการควบคมุ
และข่มขู่ผูอ่ื้นใหก้ลวั (Coloroso, 2003) รวมทัง้เป็นการแสดงพฤติกรรมการข่มขู่ใหเ้กิดความหวดั
กลวัอย่างสมํ่าเสมอดว้ยการก่อกวน ลอ้เลียน กา้วรา้ว และทาํรา้ยร่างกายซึ่งเป็นความตัง้ใจท่ีจะ
ทาํอันตรายผูอ่ื้นอย่างไม่ลดละและเป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมน่ารงัเกียจเ ป็นการละเมิด
กฎระเบียบตา่งๆของโรงเรียน และเป็นการละเมิดบรรทดัฐานทางสงัคมโดยเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า
ตนเองมีอาํนาจหรือสถานะท่ีสงูกว่า(Adams, 2003; Juvonen, Graham, & Schuster, 2003; 
Laeheem, 2013; การีมะห ์ และหีม และ ดวงมณี จงรกัษ,์ 2554)  

จากการศึกษางานวิจยัของ Babu (2008)และ Shekarey, Ladani, Rostami, and 
Jamshidi (2013) พบว่าความฉลาดทางสังคมกับพฤติกรรมกา้วรา้วมีความสมัพนัธก์ันอย่างมี
นยัสาํคญั อีกทัง้จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงนกัเรียนท่ีมีความฉลาดทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรม
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กา้วรา้วตํ่า ส่วนนักเรียนท่ีมีความฉลาดทางสังคมตํ่าจะมีพฤติกรรมกา้วรา้วสูง สอดคลอ้งกับ  
Goleman (2006) และ Albrecht (2006) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความฉลาดทางสังคมสูงจะมี
ความสามารถในการสรา้งความรูส้ึกท่ีดีใหก้บัผูอ่ื้น คาํนึงถึงความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น และมี
ความสามารถในการปรับตวัเข้าหาสังคม ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสังคมตํ่า บุคคล
เหล่านีส้่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้เป็นปรปักษก์บัผูอ่ื้น ขาดการตระหนกัรู ้และมกัมีพฤติกรรมรุนแรง ใน
ขณะเดียวกนับคุคลดงักลา่วมกัจะหมกมุ่นอยู่กบัความเครียดของตนเอง และลม้เหลวในการแสดง
พฤตกิรรมกบัผูอ่ื้นมกัมีพฤตกิรรมรุนแรง อีกทัง้ วนิษา เรซ (2550) Buzan (2002) กล่าวว่า บคุคลท่ี
มีความฉลาดทางสงัคมสงูจึงสามารถดึงดดูผูอ่ื้นใหอ้ยากเขา้ใกล้ ในขณะท่ีบคุคลท่ีมีความฉลาด
ทางสงัคมตํ่าจะผลกัไสใหผู้ค้นออกห่าง เพราะจะมีพฤติกรรมเป็นพิษ (Toxic behaviors) หมายถึง 
การกระทาํท่ีทาํใหบ้คุคลอ่ืนรูส้กึดอ้ยคา่ รูส้กึไมเ่ก่ง หรือดถูกู ถกูขม่ขูห่รือเจ็บแคน้ หงุดหงิด รูส้ึกผิด 
เป็นท่ีน่าสนใจว่า บุคคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมตํ่า จะเป็นผูท่ี้ขาดการตระหนกัรูใ้นตน  มกัมี
พฤตกิรรมรุนแรงหรือบคุลิกภาพท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือตอ้งอยูใ่นสงัคมกบัผูอ่ื้น 

Albrecht (2006); Buzan (2002); Carter (2009); Goleman (2006) ทัง้หมดไดใ้หน้ิยาม
ความฉลาดทางสงัคมไปในทิศทางเดียวกนัว่า ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถใน
การท่ีจะเขา้สงัคมได ้โดยเริ่มจากตอ้งเขา้ไดก้บับุคคลชนิดตวัต่อตวั พฒันาตอ่มาจนเขา้สงัคมได้
กบักลุม่คนเล็กๆ จนนาํไปสู่กลุ่มคนจาํนวนมากขึน้ การมีความสามารถในการอยู่รว่มกบับคุคลอ่ืน
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุและกลมกลืนไม่แปลกแยก ในขณะเดียวกนันัน้ ก็สามารถท่ีจะทาํงาน
รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายหรือวตัถปุระสงคต์ามท่ีเราหรือคนอ่ืนในสงัคมตอ้งการ  
การความสามารถในการสรา้งความรูส้ึกท่ีดีๆ ใหก้ับบุคคลอ่ืน สามารถทาํใหผู้อ่ื้นไดค้วามรว่มมือ
กบัเรา ความสามารถในการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลอ่ืน สามารถแสดงความสนอกสนใจ
และสงสยัเก่ียวกบัโลกโดยทั่วไปวา่มีการเปล่ียนแปลงพฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบา้ง พยายาม
ทาํความเขา้ใจความรูข้องบคุคลอ่ืน มีความสาํนึกผิดชอบชั่วดีตอ่สงัคม ไม่ตดัสินคนบคุคลอ่ืนจาก
ภายนอก สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความปรารถนาของคนอ่ืนได ้มีความจริงใจและ
ซ่ือสตัยต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น สนใจสิ่งแวดลอ้มรอบตวั มีทศันคตท่ีิดีตอ่คนอ่ืน ปรบัตวัไดดี้และรวดเร็ว
ในสถานการณต์า่งๆ ในสงัคม  โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมล แสงทองศรีกมล (2551); คณิต
พนัธุ ์ทองสืบสาย (2552); ธัญญา ผลอนนัต ์และ จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย ์(2551) ไดก้ล่าวถึง
ความฉลาดทางสังคม คือความสามารถท่ีจะนาํความฉลาดในด้านอ่ืนทุกด้าน นํามาสร้าง
ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนมนษุยค์นอ่ืนๆ ความสามารถของบคุคลท่ีจะอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม มีการ
รบัรู ้เขา้ใจและตระหนักถึงความตอ้งการของสังคม มีการการมองโลกในแง่ดี สามารถใหค้วาม
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ช่วยเหลือผูค้นในสงัคม การมีส่วนร่วมในความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งจะนาํไปสู่การปฏิบตัิตวัท่ี
ถกูตอ้งเหมาะสมตอ่สงัคม สามารถสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบับคุคลในสงัคม สามารถปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม ทาํให้สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ เป็นความสามารถของบคุคลในการวางตวัแสดงท่าทีการสรา้งสมัพนัธภาพหรือมนุษย์
สมัพนัธ ์ความสามารถในการรบัรูบ้ทบาทหนา้ท่ีตอ่การการเขา้สงัคม การใชภ้าษากายท่ีเหมาะสม
ขณะพูดคยุกับบุคคลอ่ืน รวมถึงทักษะดา้นอ่ืนๆ อนัเก่ียวกับระเบียบวินยั เช่น ความตรงต่อเวลา 
ความซ่ือสตัย ์ความจงรกัภักดีต่อองคก์รหรือบุคคลและความสามารถของบุคคล ในดา้นมนุษย์
สมัพนัธ ์การเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น สามารถพดูคยุโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นใหเ้ห็นคลอ้ยตาม สามารถทาํตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้และสามารถเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับและทุกประเภท อีกทั้ง  กรม
สขุภาพจิต (2554); เพชรยพุา บรูณส์ิริจรุงรฐั (2558); วนิษา เรซ (2550) ไดก้ล่าวว่าความฉลาด
ทางสงัคม หมายถึง ความสามารถในการเขา้สังคม โดยอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างกลมกลืน การมี
ส่วนร่วมในความรบัผิดชอบต่อสังคม อันนาํไปสู่การปฏิบตัิตนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมต่อสังคม เพ่ือ
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบับคุคล ในสงัคม การทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนั
ได ้ ความสามารถของบคุคลท่ีจะอยู่รว่มกบับุคคลอ่ืนในสงัคม มีการรบัรู ้เขา้ใจ และตระหนกัถึง
ความตอ้งการของสงัคมการมองโลกในแง่ดี  ความสามารถในการตระหนกัรูแ้ละมีความสามารถ
ในการรับรู ้และเข้าใจบุคคลอ่ืนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การให้ความ
ชว่ยเหลือผูค้นในสงัคม ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

จากการศึกษาองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของ Goleman (2006) พบว่า ความ
ฉลาดทางสงัคมมีทัง้หมดองคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 การตระหนกัรูท้าง
สังคม (Social Awareness) ประกอบดว้ย การรบัรูอ้ารมณ์และความรูส้ึกของผูอ่ื้น (Primal 
Empathy) การเช่ือมต่อความรูส้ึกกับผูอ่ื้น (Attunement) การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Empathic 
Accuracy) และการรูค้ิดทางสงัคม (Social Cognition) องคป์ระกอบท่ี 2 การปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นหรือ
การเอือ้อาํนวยทางสังคม (Social Facility) ประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสารท่ีสอดคล้อง 
(Synchrony) การแสดงออกของตวัตน (Self-Presentation) การโนม้นา้ว (Influence) และการ
หว่งใยใสใ่จผูอ่ื้น (Concern) ในขณะท่ี Albrecht (2006) กาํหนดองคป์ระกอบของความฉลาดทาง
สงัคมไว ้5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัรูส้ภาพการณท์างสงัคม (Situation Awareness) การ
แสดงออก (Presence) การแสดงความจริงแทใ้นการแสดงออก (Authenticity) ความชดัเจนใน
การแสดงออก (Clarity) และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Empathy) และ Buzan (2002) ไดก้ล่าวว่า 
ในการสร้างความฉลาดทางสังคมนั้น บุคคลต้องมีความสามารถในการอ่านผู้อ่ืน (Reading 
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People) การตัง้ใจและสนใจฟัง (Active Listening) การสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคม (Social 
Making Connections) การแสดงตนเองใหโ้ดดเดน่ (Shine in Groups) การมีทศันคติทางบวก 
(Attitude) การเจรจาต่อรอง (Negotiations) และการแสดงออกท่ีสง่างามในสังคม (Social 
Grace) เม่ือพิจารณาสาระสาํคญัจากความหมายของความฉลาดทางสงัคม องคป์ระกอบของ
ความฉลาดทางสงัคมและมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคม จากแนวคิดของนกัจิตวิทยาและผูท่ี้
ศกึษาหลายทา่น ชีใ้หเ้ห็นวา่ ความฉลาดทางสงัคม เป็นความสามารถของบคุคลในการรบัรู  ้เขา้ใจ
อารมณ ์ ความรูส้ึก ความคิดและพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจสถานการณ์ของ
สงัคม เขา้ใจถึงขอ้มลูท่ีอยู่ภายใตเ้หตกุารณข์องสงัคม มีทกัษะในการแสดงออกทางอารมณแ์ละ
ทางทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการสร้าง
ความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ และสามารถสรุปองคป์ระกอบความ
ฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) องคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) 
หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจ
ความคิดและความรูส้ึกของบคุคลท่ีถกูรงัแก ตลอดจนเขา้ใจกิริยาท่าทางท่ีผูอ่ื้นแสดงออกมา และ
ตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมประกอบดว้ย การตระหนักรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น  และการ
ตระหนักรู ้สถานการณ์ในสังคม 2) องคป์ระกอบด้านการเข้าใจข้อมูลทางสังคม (Social 
Information Processing) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการ
ท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณ์ของสังคม และใช้ขอ้มูลทางสังคมเพ่ือการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ ประกอบดว้ย การเขา้ใจพฤติกรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจสถานการณ์
ทางสงัคม และ 3) องคป์ระกอบดา้นการมีทกัษะทางสงัคม (Social Skills) ความสามารถในการ
แสดงออกของบคุคลในการเรียนรูท่ี้จะอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออกและสรา้งความสมัพนัธก์บั
บคุคลอ่ืน ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสม และการแสดงพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสม 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงการแกปั้ญหาพฤติกรรมรังแก
ของนกัเรียนเป็นสิ่งสาํคญัและเป็นสิ่งจาํเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษาเพ่ือพฒันาวิธีการแกปั้ญหา ซึ่งการ
ลดพฤติกรรมรังแกของนักเรียนนอกจากจะใช้วิธีการมุ่งลดพฤติกรรมรังแกโดยตรงแล้ว การ
เสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาํมาใชใ้นการลดพฤติกรรมรงัแกของ
นกัเรียน โดยผูว้ิจยัมีสมมติฐานว่าหากนกัเรียนมีความฉลาดทางสงัคมแลว้จะส่งผลใหพ้ฤติกรรม
รงัแกลดลง ทาํใหปั้ญหาท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมรงัแกย่อมลดลงตามไปดว้ย การวิจัยนีจ้ึงไดน้าํ
แนวคิดในการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมมาใชเ้พ่ือโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือ
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เสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้  โดยนาํการใหค้าํปรึกษามาใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม ตามแนวคิดของ 
Corey (2013) กล่าวว่า การใหค้าํปรกึษาเป็นการลดปัญหาทางอารมณ์ ปรบัเปล่ียนปัญหาทาง
อารมณ์และพฤติกรรมใหดี้ขึน้ สอดคล้องกับ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 
2559) การใหค้าํปรึกษา มีวัตถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้ร้บัคาํปรึกษาท่ีมีปัญหาความผิดปกติดา้น
ความคิด ดา้นอารมณห์รือดา้นพฤติกรรม  ผูใ้หค้าํปรึกษาจะให้ความรูเ้ก่ียวกับทฤษฎีทาง
บุคลิกภาพ จิตบาํบัด หรือการให้คาํปรึกษา เพ่ือช่วยใหผู้้รบัคาํปรึกษาพัฒนาตนเองให้ดีขึน้ 
(Sharf, 2012) เกิดการเขา้ใจในตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสิ่งแวดลอ้ม สามารถพิจารณาทางเลือกและ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง เกิดการปรบัเปล่ียนความคิด อารมณ ์และพฤติกรรม ตลอดจน
พฒันาศกัยภาพของตนเองและดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ (สขุอรุณ วงษท์ิม, 2554)
โดยช่วยเหลือในการจดัการกบัความแตกตา่ง ตอ่สูก้บัปัญหา หรือการตดัสินใจในชีวิตรวมทัง้การ
เปล่ียนแปลงสิ่งท่ีตอ้งการในชีวิตของตนเอง  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเรื่องต่างๆ (Chan, 
Berven, & Thomas, 2015) กล่าวคือ เพ่ือช่วยเหลือผูร้บัคาํปรกึษาใหรู้ ้และเขา้ใจปัญหาของตน 
ยอมรบักบัสภาพปัญหาของตน ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองใหเ้ป็นบคุคลท่ีสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ ซึ่งในการใหค้าํปรึกษานัน้บทบาทของผูใ้หก้ารปรกึษาตอ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ ,์ 2560) และการช่วยเหลือของผูใ้หค้าํปรึกษาจะตอ้งมีกฎหมายและ
จริยธรรม จากประเด็นสาํคญัดงักล่าว จะเห็นว่าพฤติกรรมการรงัแกของนกัเรียนถือว่าเป็นปัญหา
สาํคญัท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือและปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซึ่งหากละเลย
การชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกอาจจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีติดแอลกอฮอลห์รือสารเสพติด 
มีพฤตกิรรมลกัขโมย เรียนไมจ่บ มีพฤตกิรรมทางเพศก่อนวยัอนัควร มีพฤติกรรมใชค้วามรุนแรงกบั
คนใกลต้วั อาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตได ้(กรมสขุภาพจิต, 2561) อีกทัง้ปัญหาการรงัแกยงั
ส่งผลกระทบต่อนกัเรียนท่ีถกูรงัแกดว้ย ไดแ้ก่ ทาํใหเ้กิดความอบัอาย เจตคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียน มี
ระดบัผลการเรียนตํ่า หนีเรียน หยุดเรียนกลางคนั ความรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเองตํ่า ขาดความ
เช่ือมั่น (Walters & Espelage, 2018) และ (Sivaraman, Nye, & Bowes, 2019) เม่ือถกูรงัแก
สะสมมากขึน้ก็อาจเป็นสาเหตสุาํคญัท่ีสง่ผลกระทบในระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้ตอ่ไปได ้ 

ปัญหาการรงัแกนีเ้ป็นปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือไม่ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
ท่ีรุนแรงมากขึน้จนกลายเป็นปัญหาสงัคมได ้จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรงัแก 
พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเนน้เพ่ือแกปั้ญหาเก่ียวกบัการลดพฤติกรรมรงัแกโดยตรง รวมทัง้จาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัพบว่าพฤติกรรมกา้วรา้วมีความสัมพนัธก์ับปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น 
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ความฉลาดทางสงัคม โดยพบว่าความฉลาดทางสงัคมกับพฤติกรรมกา้วรา้วมีความสมัพันธก์ัน
อย่างมีนัยสาํคัญ โดยจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสังคมสูงจะมี
พฤตกิรรมกา้วรา้วตํ่า ส่วนบคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมตํ่าจะมีพฤติกรรมกา้วรา้วสงู ดงันัน้จาก
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากต้องการท่ีจะลดพฤติกรรมรังแกของนักเรียน
นอกจากจะใชว้ิธีการมุง่ลดพฤตกิรรมรงัแกโดยตรงแลว้ การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมเป็นสิ่ง
สาํคญัท่ีควรตอ้งไดร้บัการพฒันาควบคู่กนั เพราะหากนกัเรียนมีความฉลาดทางสงัคมแลว้น่าจะ
ส่งผลใหพ้ฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดลง ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมไม่เหมาะสมย่อมลดลง
ตามไปดว้ย โดยในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือทางจิตวิทยา
ขึน้โดยนาํการใหค้าํปรกึษามาใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม โดยการใหค้าํปรึกษาเป็น
การลดปัญหาทางอารมณ ์ปรบัเปล่ียนปัญหาทางอารมณแ์ละพฤติกรรมใหดี้ขึน้ ช่วยบคุคลใหก้ลา้
เผชิญปัญหาจนทาํใหบ้รรลเุปา้หมายหรือสามารถสรา้งทางเลือกท่ีเหมาะสม ช่วยใหบ้คุคลเอาชนะ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้สามารถช่วยใหบ้คุคลมีการรบัรูถ้ึงความสามารถส่งเสริมใหเ้กิดการมองโลก
ในแง่ดีและมีความยืดหยุ่นตอ่ความรูส้ึก อารมณ์ และความคิดมากขึน้อีกดว้ย โดยในการวิจยัครัง้
นีผู้ว้ิจยัใชก้ารใหค้าํปรกึษารายบุคคลแบบผสมผสานเทคนิค (Technical Eclecticism) เป็นการ
เลือกเอาเทคนิคการใหค้าํปรกึษาท่ีมีความหลากหลายมาใชใ้หมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการ
และจดุมุง่หมายของผูร้บัคาํปรกึษา โดยไม่ถกูปิดกัน้จากแนวคิดหลกัของทฤษฎี ดงันัน้จากแนวคิด
และทฤษฎีดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีวตัถปุระสงคใ์นการทาํวิจยัครัง้นี ้คือ เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงั เพ่ือนาํองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมไปสรา้ง
โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีความคาดหวงัว่าการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมใหก้ับ
นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกจะทาํใหน้าํไปสูก่ารลดพฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนได ้

  
ค าถามการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีมี้คาํถามการวิจยัดงันี ้

1. องคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมี
พฤตกิรรมรงัแกเป็นอยา่งไร  
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2. โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกเป็นอยา่งไร 

3. โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกมีประสิทธิผลอยา่งไร 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีมี้ความมุง่หมายของงานวิจยัดงันี ้

1. เ พ่ือทําความเข้าใจองค์ประกอบความฉลาดท างสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 

2. เพ่ือสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก  
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้

1. ความสาํคญัในเชิงวิชาการ  
    1.1 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก สง่ผลใหท้ราบองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคม
ท่ีนาํไปใช้ในการพัฒนานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมรังแกผู้อ่ืนควรพัฒนาในด้านใดบา้ง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาประเด็นเก่ียวกับความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก หรือสนใจในการนาํไปศกึษาในประชากรกลุม่อ่ืนตอ่ไป 

    1.2 โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การวางแผนออกแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคม โดยสามารถนาํไปปฏิบัติทั้งในบริบท
นกัเรียนอยู่โรงเรียนและบริบทในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนได้ ตลอดจนเป็นขอ้มูลหรือแนวทาง
สาํหรบับุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดศ้ึกษาคน้ควา้ถึงวิธีการและแนวทางท่ีจะแก้ปัญหา
พฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนตอ่ไป 

2. ความสาํคญัในเชิงปฏิบตัิ การวิจยัครัง้นีมี้ประโยชนต์่อบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกับ
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก โดยสามารถนาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
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ความฉลาดทางสังคมท่ีมีการประยุกตเ์ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรึกษารายบุคคล ตลอดจน
หลกัการดา้นจิตวิทยามาใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม ส่งผลใหน้กัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
รงัแกผูอ่ื้นลดพฤตกิรรมการรงัแกผูอ่ื้น และอยูร่ว่มกบับคุคลอ่ืนอยา่งมีความสขุ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยมีขอบเขต
ของการวิจยัทัง้หมดเป็น 3 ระยะดงันี ้

การศกึษาระยะท่ี 1 : วตัถปุระสงคเ์พ่ือทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคม
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 

การศึกษาระยะท่ี 2 : วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก 

การศกึษาระยะท่ี 3 :  วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา
รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การ
ลดพฤตกิรรมรงัแก 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาระยะที่ 1  : วตัถปุระสงคเ์พ่ือทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก 
      ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 5 คน โดยมี
เกณฑก์ารคดักรอง ดงัต่อไปนี ้เป็นนกัเรียนเพศชาย หรือเพศหญิงท่ีมีประสบการณก์ารรงัแกผูอ่ื้น 
ไดแ้ก่ ผลกั เตะ ตบ ตี ตบศีรษะ ชกตอ่ย แกลง้เดินชน หรือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรงัแก
ทางวาจา ไดแ้ก่ การลอ้เลียน ดา่ว่า การพดูจาหยาบคาย ดถูกูเหยียดหยามชาติกาํเนิด การนินทา
ใหร้า้ย ข่มขู่รีดไถเอาเงิน หรือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรงัแกทางสงัคม  ไดแ้ก่ การกีดกัน
ออกจากกลุม่หรือกิจกรรมกลุม่ การจงใจโดดเดี่ยวทางสงัคม การขู่บงัคบั การคกุคาม การลวนลาม 
การแตะเนือ้ตวั การพูดจาส่อไปในเรื่องเพศ โดยมีขอ้ใดขอ้หนึ่งหรือแสดงพฤติกรรมทัง้หมด โดย
ไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเอกสารของโรงเรียน หรือมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นระบบดแูลชว่ยเหลือผูเ้รียน  
  2. ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน       
จาํนวน 5 คน  
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  3. ครูประจาํชัน้/ครูท่ีปรกึษา/ครูฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว จาํนวน 5 คน โดยมีเกณฑ์
การคดักรองดงัตอ่ไปนี ้

   3.1 วฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรีขึน้ไป 

                  3.2 มีประสบการณใ์นการปฏิบตังิานในสถานศกึษาอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 
                  3.3 มีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมรงัแก หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวกับ
การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป  
          4. ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน โดยมีเกณฑก์ารคดักรองดงัตอ่ไปนี ้
   4.1 วฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรีขึน้ไป 
   4.2 มีประสบการณใ์นการทาํงานอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 
   4.3 มีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมรงัแก หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวกับ
การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 
  การศึกษาระยะที่ 2 : เพ่ือสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
  โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก เป็นโปรแกรมการให้คาํ ปรึกษา
รายบคุคลตามแนวคิดของ Corey (2013) ในรูปแบบผสมผสานเทคนิค (Eclecticism Technique) 
ประกอบดว้ยการผสมผสานเทคนิคจากทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 
ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบเกสตลัท์ และทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม รว่มกับ
เทคนิคทางจิตวิทยา ประกอบดว้ยขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้สรุป 
  การศึกษาระยะที ่3 : เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ี มีต่อการลด
พฤตกิรรมรงัแก 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคล
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลด
พฤติกรรมรงัแก คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีกาํลงัศึกษาในโรงเรียนท่ีมีพฤติกรรม
รงัแกในชัน้เรียน โดยไดร้บัการบนัทึกไวใ้นเอกสารของโรงเรียน หรือมีรายช่ือปรากฏอยู่ในระบบ
ดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน และคาํบอกเล่าจากครูว่าเป็นผูมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสม  จาํนวน 16 คน ซึ่ง
ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือกาํหนดกลุ่มตวัอย่างมา



  24 

เขา้รว่มการศกึษาประสิทธิผลโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคม จากนัน้ดาํเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจะแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทดลองจาํนวน 8 คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน 8 คน โดยกลุ่มทดลองจะไดร้บัการจัด
กระทาํจากผูว้ิจยั สว่นกลุม่ควบคมุรอเขา้รว่มโปรแกรมหลงัจากงานวิจยัดาํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 
  1.1 เป็นนกัเรียนเพศชาย หรือเพศหญิงท่ีมีประสบการณก์ารรงัแกผูอ่ื้น โดยไดร้บัการ
บนัทกึไวใ้นเอกสารของโรงเรียน หรือมีรายช่ือปรากฏอยู่ในระบบดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน และคาํบอก
เลา่จากครูวา่เป็นผูมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสม 
  1.2 นกัเรียนไดร้บัอนญุาตจากผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มการวิจยั และตวันกัเรียนก็มีความ
สมคัรใจ และสามารถเขา้รว่มตลอดระยะเวลาของการวิจยัเชิงทดลองได ้

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตวัแปรอิสระ คือ โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 

  2. ตวัแปรตาม คือ ความฉลาดทางสงัคม และพฤตกิรรมรงัแก 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. พฤติกรรมการรงัแก หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมในลกัษณะท่ีอาจใชห้รือไม่
ใชค้วามรุนแรงต่อผูอ่ื้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการทาํรา้ยทางร่างกาย ทางวาจา ทางสังคม โดยมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 พฤตกิรรมการรงัแกทางรา่งกาย ไดแ้ก่ ผลกั เตะ ตบ ตี ตบศีรษะ และชกตอ่ย  
  1.2 พฤติกรรมการรงัแกทางวาจา ไดแ้ก่ การลอ้เลียน ดา่ว่า การพดูจาหยาบคาย ดถูกู
เหยียดหยามชาตกิาํเนิด การนินทาใหร้า้ย ขม่ขูร่ีดไถเอาเงิน   
  1.3 พฤตกิรรมการรงัแกทางสงัคม ไดแ้ก่ การกีดกนัออกจากกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่ม การ
จงใจโดดเดี่ยวทางสงัคม การขูบ่งัคบั การคกุคาม การลวนลาม การแตะเนือ้ตวั การพดูจาส่อไปใน
เรื่องเพศ 
 2. ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรบัรู ้ เขา้ใจอารมณ ์
ความรูส้กึ ความคดิและพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจสถานการณข์องสงัคม เขา้ใจ
ถึงขอ้มูลท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณข์องสังคม  มีทักษะในการแสดงออกทางอารมณแ์ละทางทาง
พฤตกิรรมไดอ้ย่างเหมาะสม มีทกัษะการเรียนรูท่ี้จะอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยการสรา้งความสมัพนัธก์บั
บคุคลอ่ืน อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ ซึ่งมีองคป์ระกอบ ดงันี ้
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  2.1 การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) หมายถึง ความสามารถในการ
เขา้ใจความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของบคุคลท่ี
ถูกรังแก ตลอดจนเข้าใจกิริยาท่าทางท่ีผู้อ่ืนแสดงออกมา และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
ประกอบดว้ย การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น และการตระหนกัรูส้ถานการณใ์นสงัคม 
  2.2 การเข้าใจข้อมูลทางสังคม (Social Information Processing) หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณข์องสังคม  
และใชข้อ้มลูทางสงัคมเพื่อการตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ ประกอบดว้ย 
การเขา้ใจพฤตกิรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจสถานการณท์างสงัคม 
  2.3 ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของ
บุคคลในการเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออกและสรา้งความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ยา่งเหมาะสม และการแสดงพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสม 
 3. โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก หมายถึง วิธีการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมรังแกโดยการให้คาํปรึกษารายบุคคล เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมเพ่ือให้
นกัเรียนมีการตระหนกัรูท้างสงัคม การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม และทกัษะทางสงัคม จนนาํไปสู่การ
ลดพฤติกรรมการรงัแกของนักเรียน เป็นโปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสาน
เทคนิค (Eclecticism Technique) เลือกเทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรึกษารายบุคคล โดย
พิจารณาความเหมาะสม และใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคม โดยทฤษฎีการ
ใหค้าํปรกึษาท่ีใชใ้นครัง้นี ้คือ 1) เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง 
(The Person-Centered Counseling Theory) 2) เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบ
เกสตลัท ์ (Gestalt Counseling Theory) 3) เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behaviorism Counseling Theory) โดยมีขัน้ตอนของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลด
พฤตกิรรมรงัแก ดงัตอ่ไปนี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เริ่มตน้ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 1 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการ
ใหค้าํปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง (The Person-Centered Counseling Theory) ไดแ้ก่
การฟังอย่างตัง้ใจ (Attentive Listening) การถาม (Questioning) การยอมรบัอย่างไม่มีเง่ือนไข 
(Unconditional Positive Regard) การแสดงพฤติกรรมการใส่ใจ (Attention) การสะทอ้น
ความรูส้ึก (Reflection of Feeling) การทาํความกระจ่าง(Clarification) เพ่ือสรา้งบรรยากาศของ
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ความไวว้างใจ กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบักนัและกนั นาํไปสู่ความรว่มมือและไวว้างใจ ทาํใหเ้กิด
ประสิทธิผลท่ีดีในการดาํเนินการใหค้าํปรกึษา 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ดาํเนินการ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด 6 ครัง้ ประกอบไปดว้ย 
   1) การเสรมิสรา้งการตระหนกัรูท้างสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใช้
เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดยเริ่มจากใช้
เทคนิคคิด-รูส้ึก (Think-Feel Technique) เพ่ือใหน้ักเรียนไดพ้ิจารณาความรูส้ึกของตนเองและ
ผูอ่ื้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเขา้ใจความคดิและความรูส้กึของบคุคลท่ีถกูรงัแก และใชเ้ทคนิคการอยู่กบั
ความรูส้ึก (Stay with Feeling) โดยใหน้กัเรียนอยู่กบัความรูส้ึกของตนเอง ช่วยใหเ้กิดการรบัรู ้
ภาวะความสมบูรณข์องอารมณ ์สามารถจัดการอารมณข์องตนไดดี้ขึน้  ร่วมกับเทคนิคภาวะ
จินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยนาํเอาสถานการณท่ี์หลากหลายเขา้มาเพ่ือใหน้กัเรียนได้
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์นาํไปสู่การ
ตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2) การเสรมิสรา้งการเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดย
ใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) 
โดยใชเ้ทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพการณแ์ละผลท่ีจะตามมา โดยการใหน้กัเรียนฝึกความสามารถในการ
หาทางออกของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจาํวนั จนนาํไปสู่การตดัสินใจในการปฏิบตัิตนต่อผูอ่ื้น
ได ้และใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท ์ (Gestalt Counseling Theory) โดย
เลือกใชเ้ทคนิคภาวะจินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยใหน้กัเรียนตระหนกัถึงสิ่งท่ีควรทาํ
ในสังคม มารยาทและระเบียบของสังคม เพ่ือใหน้ักเรียนเขา้ใจขอ้มูลทางสังคมนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ 
   3) การเสรมิสรา้งทกัษะทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิค
จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) เทคนิคท่ีใช ้
ไดแ้ก่ เทคนิคการฝึกทกัษะ (Skills Training) โดยใหน้ักเรียนฝึกการแสดงความรูส้ึกอย่างถูกตอ้ง 
รว่มกับการเสริมแรง (Reinforcement) เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงความรูส้ึกต่อ
ผูอ่ื้น และใช้การมอบหมายการบา้น (Assign Homework) เพ่ือให้นักเรียนไดฝึ้กการแสดง
ความรูส้ึกกับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจาํวันไดดี้ขึน้ และเทคนิคการใชต้วัแบบ (Modeling) โดยให้
นกัเรียนฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามตวัแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึน้ สามารถ
อยูร่ว่มกบับคุลอ่ืนโดยไมต่อ้งแสดงพฤตกิรรมรงัแก 
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  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุป ใชเ้วลาในการใหค้าํปรึกษาทัง้หมด 1 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิคจาก
ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (The Person-Centered Counseling 
Theory) เทคนิคท่ีใช้ ไดแ้ก่ การใช้คาํถามปลายเปิด (Open-nd Question) การสรุปความ 
(Summarizing) การทาํใหเ้กิดความกระจ่าง (Clarification) และการใหก้าํลงัใจ (Encouraging) 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นการเรียนรูจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา และทบทวนสิ่งท่ีจะ
นาํไปพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ตอ่ไปเม่ือสิน้สดุการใหค้าํปรกึษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดในการทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก 
  การวิจยัเรื่องผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
กรอบแนวคิดออกเป็น 3 ระยะดงัตอ่ไปนี ้ การศกึษาระยะท่ี 1 : วตัถปุระสงคเ์พ่ือทาํความเขา้ใจ
องคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก 
โดยผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวขอ้งกับการเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดขอ้คาํถามในการสมัภาษณ ์ทาํการเก็บ
ขอ้มูลจากผู้ใหข้้อมูลหลัก (Key Informant) โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยไดก้าํหนดผูใ้หข้้อมูลหลักมาจาก 4 กลุ่ม ดงันี ้ 1. นักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนกัเรียนท่ีมีประสบการณก์ารรงัแก
ผูอ่ื้น โดยผูว้ิจยัเริ่มตน้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัเรียนท่ีมีสถิติการรงัแกเพ่ือน หรือไดร้บัการบนัทึก
ไว้ในเอกสารของโรงเรียน หรือคําบอกเล่าจากครู และเพ่ือนนักเรียนด้วยกันว่าเป็นผู้ท่ี มี
คณุลกัษณะเหมาะสมเป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 2. ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมการรงัแกในโรงเรียน 3. ครูประจาํชัน้/ครูท่ีปรึกษา/ครูฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว 4. 
ผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผูมี้ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมรงัแก หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม โดยจะทาํการสมัภาษณจ์นกว่าจะไดข้อ้มลูท่ีอ่ิมตวั(Data 
Saturation) และนาํข้อมูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาสรุปและวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  (Content 
Analysis) เพ่ือใหไ้ดซ้ึ่งองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ตอ่ไปจึง
นาํผลท่ีไดไ้ปสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
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 2. กรอบแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
 การสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก  ผูว้ิจัยมีรูปแบบแบ่งได  ้ 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้ ขัน้ตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ พบว่า การเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัรู ้
ทางสงัคม ประกอบดว้ย การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น การตระหนกัรูส้ถานการณใ์น
สงัคม 2) การเขา้ใจขอ้มูลทางสังคม ประกอบดว้ย การเขา้ใจพฤติกรรมของผูอ่ื้น การเขา้ใจ
สถานการณท์างสงัคม และ 3) ทกัษะทางสงัคม ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ย่าง
เหมาะสม การแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ขัน้ตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิดและทฤษฎีการ
ใหค้าํปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสานเพ่ือนาํมาใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ขัน้ตอนท่ี  3 การสรา้งโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแกพัฒนาตามแนวคิดของ Corey (2013) เป็นโปรแกรมการให้
คาํปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสานเทคนิค (Eclecticism Technique) โดยเลือกเทคนิคจาก
ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษารายบคุคล โดยพิจารณาความเหมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
ความฉลาดทางสงัคม โดยทาํการพฒันานกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก
ทัง้กระบวนการคดิ อารมณ ์ความรูส้กึ และพฤตกิรรม ตลอดจนนาํเทคนิคทางจิตวิทยามาประยกุต์
มาใชใ้นโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
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        ตัวแปรจัดกระท า                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมรงัแก 
 
 3. กรอบแนวคิดการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก 
 การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ประกอบดว้ย ตวั
แปรจดักระทาํ (Treatment Variable) คือ โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก  และ
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความฉลาดทางสงัคม และพฤติกรรมรงัแก โดยกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก  คดัเลือกจากนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมรังแกท่ีได้รับการบันทึกไว้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน หรือได้รับ

การไดร้บัการปรกึษารายแบบบคุคล
เพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม  

3 ขัน้ตอน คือ 
1. ขัน้นาํ 
2. ขัน้ดาํเนินการ 
     2.1 เทคนิคจากแนวคิดทฤษฎีการ
ใหค้าํปรกึษาแบบยึดบคุคลเป็น
ศนูยก์ลาง 
     2.2. เทคนิคจากแนวคดิทฤษฎีการ
ใหก้ารปรกึษาแบบเกสตลัท ์ 
     2.3. เทคนิคจากแนวคดิทฤษฎีการ
ใหก้ารปรกึษาพฤติกรรมนิยม 
3. ขัน้สรุป  

 

 

โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล
เพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก 
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คาํแนะนาํจากครูวา่เป็นผูมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสม หลงัจากนัน้ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เขา้รบัการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคม เม่ือการใหค้าํปรกึษาเสร็จสิน้ลง ผูว้ิจยันาํแบบความฉลาดทางสงัคมไปใหก้ลุ่มตวัอย่าง 
เพ่ือวดัคะแนนความฉลาดทางสงัคมหลงัการทดลอง และหลงัจากการทดลองผ่านไป 1 เดือน จึงได้
นาํแบบสอบถามพฤตกิรรมรงัแกไปเก็บขอ้มลูอีกครัง้ กรอบแนวคดิดงักล่าวแสดงในภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
 
สมมตฐิานการวิจัย   
 1. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมมีพฤตกิรรมรงัแกท่ีลดลงในระยะหลงัการทดลอง 
 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสังคมมีพฤติกรรมรังแกแตกต่างกับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดร้ับโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมในระยะหลงัการทดลอง 

 

นกัเรียน 
ท่ีมีพฤตกิรรม

รงัแก 

ความฉลาด 
ทางสงัคม 

 

พฤตกิรรม 
รงัแก 

กลุม่เขา้รว่ม

โปรแกรมการ

ใหค้าํปรกึษา 

กลุม่ไมไ่ด ้

เขา้รว่ม
โปรแกรมการ
ใหค้าํปรกึษา 

พฤตกิรรม 
รงัแก 

ความฉลาด 
ทางสงัคม 

 

เสรจ็สิน้การ
ใหค้าํปรกึษา 

การทดลอง 
ผา่นไป 1 เดือน 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศกึษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการช่วยเหลือทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น  ผูว้ิจยัไดเ้สนอขอ้มลูดา้น
แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบในการศึกษา เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนโดย
แบง่สาระสาํคญัของหวัขอ้ในการศกึษาไดด้งันี ้
 1. แนวคดิเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.1 ความหมายของพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.2 ประเภทของพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.3 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.4 สาเหตขุองพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.5 ลกัษณะพฤตกิรรม 
  1.6 ผลกระทบจากพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.7 คณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.8 กระบวนการของการขม่เหงรงัแก 
  1.9 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งของพฤตกิรรมการรงัแก 
  1.10 การปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมการรงัแก  
  1.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการรงัแก 
 2. แนวคดิเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม 
  2.1 ความเป็นมาของความฉลาดทางสงัคม 
  2.2 ความหมายของความฉลาดทางสงัคม 
  2.3 ความสาํคญัของความฉลาดทางสงัคม 
  2.4 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม 
  2.5 คณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคม 
  2.6 องคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม 
  2.7 การวดัความฉลาดทางสงัคม 
  2.8 การพฒันาความฉลาดทางสงัคม 
  2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม 
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 3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาแบบรายบคุคล 
  3.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาแบบรายบคุคล 
  3.2 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาแบบรายบคุคลแบบผสมผสาน 
  3.3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการใหค้าํปรกึษา 
  3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษารายบคุคล 
  3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้าํปรกึษาในการเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
 
1. แนวคิดเกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการรังแก 
 สืบเน่ืองจากความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจซึ่งอยู่คู่กับสังคมมนุษยม์าตลอดนัน้ การรงัแกเป็น
พฤติกรรมรูปแบบหนึ่งของการใชค้วามรุนแรง (Violence) ท่ีไม่สามารถแยกออกจากมนษุยไ์ดเ้ม่ือ
ยอ้นกลบัไปในยคุ 1530 เป็นครัง้แรกท่ีคาํว่า “รงัแก” ปรากฏขึน้ในสงัคม (Harper, 2008 อา้งถึงใน
Richard, 2012) โดยการรงัแก หรือ “Bully” ในภาษาองักฤษนัน้ มีพฒันาการมานานหลายปี และ
ไดเ้ปล่ียนความหมายจากเดิมไปมาก โดยแรกเริ่ม ความหมายของ  “Bully” มีความหมายเชิงบวก 
แปลว่า “หวานใจ” หรือ “เพ่ือนท่ีดี” ก่อนท่ีคาํจาํกัดความของการรงัแกนัน้ ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเรว็ตามกาลเวลา 
 จากการศกึษาของ Koo (2007) พบว่าในช่วงศตวรรษท่ี 18 ถึง ศตวรรษท่ี 19 นัน้ ผูค้นใน
สงัคมยงัมองการรงัแกเป็นเรื่องของการคกุคามทางรา่งกายหรือคาํพดู พฤติกรรมความรุนแรงใดๆ 
ก็ตามท่ีเกิดขึน้ในหมู่นกัเรียน จะถกูมองว่าเป็นเรื่องของการก่อกวน ซึ่งเกิดขึน้เป็นปกติสาํหรบัเด็ก
ในวยัเรียน อีกทัง้ยงัมองว่าเป็นความโชครา้ยของเหย่ือท่ีทาํใหต้อ้งพบเจอเหตกุารณเ์หล่านัน้ และ
เป็นพฤติกรรมเกเรของเหล่านกัเรียน ในสงัคมสหรฐัอเมริกาเริ่มตระหนกัถึงความหมายของคาํว่า 
“รงัแก” มากขึน้ หลงัจากหนงัสือพิมพ ์The Times ไดน้าํเสนอข่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมการรงัแกในปี 
ค.ศ. 1862 ซึ่งเกิดขึน้กับทหารในกองทัพท่ีถูกรงัแกจนถึงความตาย เช่น เดียวกันกับในสหราช
อาณาจักร ท่ีการตายของนักเรียนชายในโรงเรียนคิงส์คอลเลจท่ีเมืองเคมบริดจ ์ไดป้รากฏสู่
สาธารณชนในปี ค.ศ.1885 เป็นตัวอย่างท่ีดีในการแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการรังแก เพราะ
ถึงแมว้า่จะมีการเรียกรอ้งจากประชาชนใหท้าํการตรวจสอบเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้แตส่ดุทา้ยแลว้ก็ไม่
มีการลงโทษใดๆ เกิดขึน้กบัผูก้ระทาํ 
 ส่วนในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ เป็นประเทศท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับการรงัแกออกมาเป็นจาํนวน
มาก โดยภาษาญ่ีปุ่ นเรียกการรงัแก หรือ ข่มเหงผูอ่ื้นว่า “อิจิเมะ” (นวิยา นิยมธรรม, 2558) ซึ่งการ
รงัแก หรืออิจิเมะปรากฏในสงัคมญ่ีปุ่ นมาตัง้แตส่มยัเอโดะ (1603 - 1866) โดยปรากกฎในบริบท
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ของครอบครวัมากกว่าในโรงเรียน หรือบริบทสงัคมอ่ืนๆ จากการศกึษาพบความแตกต่างของการ
รังแกในบริบทสังคมญ่ีปุ่ นนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับการรังแกในบริบทของสังคมโลกตะวันตก 
กล่าวคือ ผูก้ระทาํ ในบริบทของโลกตะวนัตกนัน้ มกัจะเป็นผูท่ี้อายุมากกว่า พละกาํลังมากกว่า 
และมีอาํนาจเหนือกวา่ อยา่งเชน่รุน่พ่ีในโรงเรียน หากแตใ่นบริบทสงัคมญ่ีปุ่ นนัน้ ผูท่ี้เป็นฝ่ายรงัแก
มกัจะเป็นเพ่ือนรว่มชัน้เรียนดว้ยกนัเอง 
 การรงัแกเป็นพฤติกรรมความรุนแรง (Violence) ท่ีส่งผลกระทบต่อผูข้่มเหงรงัแกทัง้ดา้น
รา่งกายจิตใจอารมณส์งัคมและการศกึษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Limber & Susan, 2002) 
U.S. Secret Service (2002) ไดศ้กึษาความรุนแรงในโรงเรียนท่ีเกิดการยิงกนัใน 41 โรงเรียน 37 
เหตกุารณพ์บว่าสองในสามของผูก้่อเหตุ (Perpetrator) ไดบ้รรยายถึงความรูส้ึกถกูคกุคามถกูข่ม
เหงรงัแกหรือถกูข่มขู่คกุคามจากเพ่ือนจากการศกึษาท่ีตีพิมพใ์น  The Journal of the American 
Medican Association ซึ่งไดต้รวจสอบความตายจากความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนทัง้หมดใน
สหรฐัอเมริการะหว่างปี ค.ศ.1994-1999 พบว่า ผูก้่อเหตฆุ่าผูอ่ื้นตายในโรงเรียนนัน้มีแนวโนม้ว่า
จะตกเป็นเหย่ือการขม่เหงรงัแกจากเพ่ือนท่ีถกูฆา่ตายถึงสองเทา่ (Anderson et al., 2001) 
 Olweus (2006) เห็นวา่คาํนีมี้ความสาํคญัในการสรุปความคดิรวบยอดเก่ียวกบัการข่มเหง
รงัแกทัง้ในสถานการณท่ี์บุคคลหนึ่งคนหรือกลุ่มบุคคลกลั่นแกลง้อีกฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งการ
รงัแกกนัในระหวา่งเดก็มิใชเ่ป็นปรากฏการณท่ี์พึ่งเกิดขึน้หากแตก่ารท่ีเด็กถกูเพ่ือนกลั่นแกลง้อย่าง
เป็นระบบนัน้ ไดป้รากฏเป็นหลกัฐานในทางวรรณกรรมมาหลายรอ้ยปีแลว้ (Limber & Susan, 
2002) ความสนใจปรากฏการณก์ารข่มเหงรงัแกไดเ้กิดขึน้ระหว่างทศวรรษ  1960-1970 เริ่มตน้ขึน้
ในดินแดนสแกนดิเนเวีย โดยโอเวียสและคณะ (Olweus, 2006) ไดบ้กุเบิกการวิจยัทัง้ในสวีเดน
และนอรเ์วยร์ะหว่างทศวรรษ 1970 สิบปีต่อมาสงัคมนอรเ์วยจ์ึงไดใ้หค้วามสนใจกบัการข่มเหง
รงัแกอยา่งจรงิจงัเน่ืองจากมีเดก็วยัรุน่ชายฆา่ตวัตายสามคนท่ีเช่ือว่ามาจากสาเหตกุารถกูเพ่ือนข่ม
เหงรงัแกเหตกุารณรุ์นแรงในครัง้นัน้สง่ผลใหเ้กิดการรณรงคท์ั่วประเทศเพ่ือตอ่ตา้นการข่มเหงรงัแก
ในโรงเรียนและไดพ้ฒันาโปรแกรมการป้องกนัการข่มเหงรงัแกช่ือ Olweus Bullying Prevention 
Program ขึน้จนปัจจบุนักลายเป็นโมเดลการปอ้งกนัการข่มเหงรงัแกนานาชาติ (Limber & Susan, 
2002) 
 พฤติกรรมการใช้คาํพูดเชิงลบทาํรา้ยจิตใจผู้อ่ืน หรือการกระทาํรุนแรงร่างกายต่อผู้ท่ี
อ่อนแอกว่าซํา้ๆ อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งการกระทาํความรุนแรงดงักล่าว สามารถทาํใหผู้ถู้กกระทาํเกิด
ความทุกข ์หรือเกิดความรูส้ึกเจ็บปวด เครียด วิตกกังวล ท่ีส่งผลกระทบสภาพจิตใจและร่างกาย
ของผูฟั้งหรือผูถ้กูกระทาํ 
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 1.1 ความหมายของพฤตกิรรมการรังแก 
  จากการศกึษาความหมายของคาํว่า “พฤติกรรมการรงัแก” มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลาย
แนวคิด ดงันี ้ศาสตราจารยน์ักวิจยัทางดา้นจิตวิทยา Dr. Dan Olweus จากมหาวิทยาลยัใน
ประเทศนอรเ์วย ์ในช่วงตอนกลางของยุค 1970 ไดเ้ป็นผูบุ้กเบิกทางดา้นการศึกษาเก่ียวกับการ
รงัแกในกลุม่นกัเรียนโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเขา้มาชว่ย (Koo, 2007) เขาไดท้าํการศกึษาและพฒันา
โปรแกรมท่ีเรียกว่า Olweus Bullying Prevention Program (OBPP) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลด
จํานวนการรังแกในกลุ่มนักเรียน และทําให้โรงเรียนเป็นสถานท่ี ท่ีปลอดภัยมากยิ่ งขึ ้น               
Dr. Dan Olweus ไดใ้หค้วามหมายของการรงัแกไวว้่า คือการท่ีบคุคลตกเป็นเปา้ของการรงัแกโดย
พฤตกิรรมทางลบจากบคุคลหนึ่งหรือหลายคน หลายตอ่หลายครัง้อย่างซํา้ๆ โดยเขาหรือเธอยากท่ี
จะปกป้องตวัเองได ้(Olweus, 1993a) นอกจากนี ้ยูเนสโกยังระบุความหมายของการรงัแกนี ้
เพิ่มเติมว่าเป็นพฤติกรรมท่ีประกอบไปด้วยองคป์ระกอบสําคัญสามข้อ คือ 1. การรังแกคือ
พฤติกรรมก้าวรา้วอนัเป็นการกระทาํเชิงลบ และไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ 2. การรงัแกมีรูปแบบของ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเวลา กล่าวคือ เป็นการกระทาํซํา้ๆ หลายครัง้ 3. การรงัแกเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธเ์ชิงอาํนาจ หรือความแข็งแกร่งท่ีไม่สมดลุกัน (UNESCO, 2017) ซึ่ง David P. 
Farrington ศาสตราจารยท์างดา้นจิตวิทยาอาชญากรรมจากมหาวิทยาลัย  Cambridge 
(Farrington, 1993) ก็ไดก้ลา่วในแนวทางเดียวกนัว่า การรงัแกคือการท่ีบคุคลซึ่งมีอาํนาจมากกว่า 
กดข่ีบุคคลซึ่งมีอาํนาจนอ้ยกว่า ไม่ว่าจะทางรา่งกาย หรือทางจิตใจอย่างซํา้ๆ  (สกล วรเจริญศรี, 
2559) เป็นการกระทาํอนัมุ่งหวงัใหผู้ท่ี้ถูกรงัแกตกอยู่ในความทุกข ์ทรมาน เจ็บปวด โดยผูก้ระทาํ
รูส้ึกว่าตนเองมีอาํนาจเหนือกว่าผู้ท่ีตกเป็นเหย่ืออีกทั้งพฤติกรรมดงักล่าว(Gladden, Alana, 
Merle, & Corey, 2014; Peter, 2016) เป็นพฤติกรรมกา้วรา้ว รุนแรงอนัไม่พึงประสงค ์ซึ่งกระทาํ
โดยเดก็หรือเยาวชนคนหนึ่ง หรือกลุม่ของเดก็หรือเยาวชนท่ีไม่ใช่พ่ีนอ้งหรือแฟน โดยพฤติกรรมนัน้
เก่ียวขอ้งกับการรบัรูค้วามไม่สมดลุระหว่างอาํนาจ และเกิดขึน้ดว้ยความประสงคจ์ะทาํรา้ยผูอ่ื้น 
(นวิยา นิยมธรรม, 2558) ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจดว้ยวิธีการตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น การบงัคบัขู่เข็ญ 
ข่มขู่คกุคาม ทบุตี ลอ้เลียน กีดกันออกจากสงัคม หรือแมแ้ตก่ารจาํกดัเสรีภาพ (Gladden et al., 
2014) โดยมักจะกระทาํการรงัแกอยู่หลายครัง้ หรือมีแนวโนม้ว่าจะกระทาํซํา้ๆ การรงัแกนีอ้าจ
ส่งผลกระทบใหเ้กิดความเจ็บปวด เดือดรอ้นแก่เหย่ือ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางจิตใจ ทางสงัคม 
หรือทางดา้นการเรียนก็ตาม  
  นอกจากนี ้Hinduja and Datchin (2012); Hunter (2013); Seixas et al. (2013); 
Stuckey (2013); Yaowabut et al. (2015) ยงัไดใ้หค้วามหมายของ “พฤติกรรมการรงัแก” ไวว้่า 
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เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมก้าวรา้ว ซึ่งเป็นการกระทาํในทางลบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เกิดขึน้โดยเจตนาต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ใหไ้ดร้บับาดเจ็บหรือทุกขท์รมาน ไม่ว่าจะเป็น ทัง้
ทางรา่งกายหรือทางจิตใจ โดยไดก้ระทาํซํา้ๆ หลายครัง้เป็นเวลานาน ใหผู้อ่ื้นเกิดความกลวั ความ
ทกุข ์ทาํใหบ้คุคลนัน้รูส้กึแย ่เป็นเหตกุารณท่ี์มกัจะเกิดขึน้ซ ํา้ๆ กบับคุคลท่ีมีอาํนาจนอ้ยกว่า รวมไป
ถึงรูปร่างเล็กกว่าอ่อนแอกว่า ถูกรงัแกจากผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่า รูปร่างใหญ่แข็งแรงกว่า อย่าง
ตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ ส่งผลใหผู้ท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่ารูส้ึกถึงการมีพลงัอาํนาจเหนือคนอ่ืน รูส้ึกว่า
ตนเองมีความสามารถและไดร้บัความยอมรบั ในปี พ.ศ.2554 การีมะห ์และหีม  (Laeheem, 
2013; การีมะห ์ และหีม และ ดวงมณี จงรกัษ์, 2554) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมการรงัแก ว่า
เป็นการแสดงพฤตกิรรมการขม่ขู่ใหเ้กิดความหวาดกลวัแก่ผูท่ี้อ่อนแอกว่าอย่างสมํ่าเสมอดว้ย การ
กลั่นแกลง้ ก่อกวน ลอ้เลียน กา้วรา้ว และทาํรา้ยร่างกายซึ่งเป็นความตั้งใจท่ีจะทาํใหผู้ถู้กรงัแก
ไดร้บัความเสียหายอย่างไม่หยุดยัง้และเป็นการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมน่ารงัเกียจเป็นการละเมิด
ขอ้กาํหนดหรือกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน และเป็นการละเมิดบรรทดัฐานทางสงัคมโดยเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองมีอาํนาจท่ีจะสามารถควบคมุผูอ่ื้นหรือมีสถานะท่ีสูง นอกจากนี ้ Meyers 
(2014) Stuckey (2013) ไดก้ล่าวว่า ผูท่ี้มีพฤติกรรมการรงัแกจะเลือกเหย่ือหรือบคุคลท่ีถกูข่มเหง
ในลกัษณะ ดงันี ้บคุคลท่ีสถานะเศรษฐกิจทางบา้นไม่ดี บคุคลท่ีเรียนไม่เก่ง รา่งกายอ่อนแอ หรือ
บุคคลท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มเพ่ือน เป็นบุคคลท่ีอยู่ในคนกลุ่มนอ้ย ในปี พ.ศ. 2560 กรม
สขุภาพจิต (2560) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมการรงัแก ท่ีพบเห็นไดบ้อ่ยในทกุโรงเรียน  
เช่น การผลกั ตอ่ย หยิก ดงึผม ใชอ้ปุกรณแ์ทนอาวธุในการข่มขู่ การข่มเหงรงัแกทางอารมณ์ เช่น 
การลอ้เลียน หรือทาํใหรู้ส้กึอบัอาย การกีดกนัออกจากกลุ่ม การเพิกเฉยผูอ่ื้นหรือทาํเหมือนผูอ่ื้นไม่
มีตวัตน การขม่เหงรงัแกทางคาํพดู เช่น การใชค้าํหยาบคายหรือดถูกูเหยียดหยาม และการข่มเหง
รงัแกทางอินเทอรเ์น็ต เช่น ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนก์ล่าวหา หรือใส่ความใหไ้ดร้บัความอบัอาย 
เป็นตน้ และในปี พ.ศ. 2561 กรมสุขภาพจิตไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการรงัแกไวว้่า (กรม
สขุภาพจิต, 2561) เช่ือหรือไม ่ประเทศไทยมีเดก็ถกูรงัแกในโรงเรียนมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก
รองจากญ่ีปุ่ น จากการสาํรวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเม่ือตน้ปี 2561 พบว่ามี
เด็กไทย 6 แสนคนถูกรงัแกในโรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของทัง้ประเทศ จากการสาํรวจของ    
สรรชยั หนองตรุด และ เกินศกัดิ์ ศรีสวย (2559) สถานการณด์งักล่าวมีแนวโนม้ว่าจะสูงมากขึน้
เรื่อยๆ หากพิจารณาจากขอ้มลูสาํรวจของโครงการ Child Watch ปี 2550 พบเด็กท่ีถกูทาํรา้ยใน
สถานศกึษาคา่เฉล่ียรอ้ยละ 24 ในปี 2556 พบว่า มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 32 มีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 
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12 แสดงว่า เด็ก 1 ใน 3 ถกูทาํรา้ยจากการไปโรงเรียน ซึ่งหมายถึงเด็กในระบบการศกึษาไทยกว่า 
3.5 ลา้นคนจากประมาณ 12.5 ลา้นคนตกอยูใ่นวงัวนของความรุนแรงในสถานศกึษา  
  จากการศกึษาความหมายของคาํว่า “พฤติกรรมการรงัแก” ผูว้ิจยัไดศ้กึษาความหมาย
ทัง้ในไทยและตา่งประเทศไว ้โดยกลา่วสรุปไดด้งันี ้พฤติกรรมการรงัแกหมายถึงพฤติกรรมหรือการ
กระทาํท่ีบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอาํนาจมากกว่า จงใจสรา้งความเดือดรอ้นหรือกระทาํ
อนัตรายทางร่างกาย จิตใจซํา้ๆ เป็นประจาํต่อผูท่ี้อ่อนแอกว่า ผูท่ี้ไม่อาจปกปอ้งตนเองได ้จนเกิด
ความหวาดกลวั และยงัอาจกล่าวไดว้่าการข่มเหงรงัแกเป็นพฤติกรรมท่ีจะตอ้งประกอบดว้ย  1. 
เป็นพฤติกรรมกา้วรา้วหรือการทาํรา้ย 2. จงใจหรือตัง้ใจ 3. เป็นการกระทาํซํา้ๆ เป็นประจาํ 4. มี
ความไม่สมดลุของอาํนาจหรือความแข็งแรงทางรา่งกายหรือจิตใจกล่าวคือเปา้หมายเป็นบคุคลท่ี
ออ่นแอกวา่ผูท่ี้ขม่เหงรงัแกและ 5. ความหวาดกลวัของเหย่ือ 

 1.2 ประเภทของพฤตกิรรมการรังแก 
  ในก่อนหน้าท่ีรูปแบบของพฤติกรรมการรังแกจะไดร้ับการศึกษานั้น มีความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัรูปแบบหรือลกัษณะพฤติกรรมของการรงัแกอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการมองว่า
เป็นพฤติกรรมอนัเป็นปกติสามญั หรือจะมองว่าเป็นการทะเลาะวิวาทของเด็กนกัเรียนตามวยัก็
ตาม แตใ่นความเป็นจริงแลว้ การรงัแกกบัการทะเลาะวิวาทในเด็กนกัเรียนนัน้มีความแตกตา่งกัน
อย่างยิ่ง โดยการทะเลาะวิวาทของเด็กนกัเรียนนัน้ คือการโตเ้ถียง ทะเลาะของเด็กนกัเรียน เป็น
เรื่องท่ีไมไ่ดว้างแผน จงใจ หรือจรงิจงั ตา่งจากการรงัแก ท่ีผูร้งัแกมีความตัง้ใจท่ีจะทาํใหก้ารกระทาํ
ของเขานัน้ก่อกวนเหย่ือ (Bonds & Stoker, 2000 อา้งถึงใน Gail, 2007) นอกจากนี ้แตเ่ดิมผูค้น
มกัเขา้ใจวา่จะตอ้งเป็นความรุนแรงท่ีกระทาํตอ่รา่งกายเพียงเท่านัน้จึงจะถือเป็นการรงัแก หากแต่
เม่ือนกัวิชาการทาํการศกึษาการรงัแกมากขึน้ ทาํใหพ้บว่ารูปแบบการรงัแกนัน้ มีความหลากหลาย
มากกวา่ท่ีเราเคยตระหนกัถึง โดยพฤติกรรมการรงัแกระหว่างนกัเรียนมีการเพิ่มรูปแบบตา่งๆ มาก
ยิ่งขึน้ เป็นไปตามยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดา้นของคา่นิยม ความทนัสมยัและความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมการกลั่นแกลง้ การรงัแกของนกัเรียนสามารถจาํแนกไดห้ลาย รูปแบบ
โดยขึน้อยูก่บัเกณฑต์า่งๆ โดยมีการจาํแนก ดงันี ้
  1.2.1 การจาํแนกตามลกัษณะการกระทาํ 
   พฤติกรรมการรงัแกตามลกัษณะของการกระทาํ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงลกัษณะการกระทาํ 
ดงันี ้Khamis (2015) Laeheem (2013) ; Langan (2011); Pengpid & Peltzer (2013) ; เกษตร
ชยั และหีม (2554); ชตุนิาถ ศกัรนิทรก์ลุ และ อลิสา วชัรสินธุ (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมการรงัแก
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ตามลกัษณะของการกระทาํ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ การรงัแกทางรา่งกาย การรงัแกทางวาจา 
และการรงัแกทางสงัคม 
   1) การรงัแกทางร่างกาย (Physical Bullying) เป็นการแสดงพฤติกรรมหรือการ
กระทาํท่ีสามารถแสดงออกใหเ้ห็นมากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นการ หยิก ผลกั ตี ตอ่ย เตะ ข่มขู่ ผลกั ชก 
แหย่ ถีบ กัด ข่วน และปาขวา้งสิ่งของ เป็นตน้ การกระทาํเช่นนี ้ล้วนแลว้แต่เป็นการรงัแกทาง
ร่างกายทัง้สิน้ และเกิดร่องรอยหลกัฐานผลกระทบตามมา เช่น รอยแผล บวม รอยฟอกชํา้ รอย
เลือด เป็นตน้ จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าพฤติกรรมการรงัแกทางร่างกายส่วนใหญ่มกัพบใน
กลุม่นกัเรียนเพศชายมากกวา่กลุม่นกัเรียนเพศหญิง  
   2) การรังแกทางวาจา (Verbal Bullying) การใช้คาํพูดทาํร้ายจิตใจผู้ฟัง เป็น
พฤตกิรรมท่ีคนในสงัคมปัจจบุนั ไดป้ระสบพบเจอมากท่ีสดุ เน่ืองจากเหตผุลท่ีว่า เราตอ้งใชค้าํพดู
ในการสนทนากับผูอ่ื้นในทกุๆ วนั จึงทาํใหเ้ราไม่สามารถทราบไดเ้ลยว่า คาํพูดท่ีเราไดพู้ดไป จะ
สง่ผลกระทบตอ่สภาพจิตใจผูฟั้งไดม้ากนอ้ยแคไ่หน ในหลายๆ ครัง้ เราอาจจะเผลอใชค้าํพดู ท่ีเป็น
การดา่ทอ ดถูกู วิพากษ์วิจารณ ์ลอ้เลียน ผูอ่ื้นโดยท่ีเราตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ เป็นการแสดงพฤติกรรม
ท่ีคนในสงัคมปัจจุบนั ไดป้ระสบพบเจอมากท่ีสุด อย่างแพร่หลายในทุกสงัคม โดยการรงัแกทาง
วาจา เป็นรูปแบบการรงัแกท่ีพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุดในโรงเรียนและเป็นอาวุธอนัทรงพลงัท่ีก่อใหเ้กิด
ความเจ็บปวดต่อเหย่ือ ถึงแมว้่าจะมีการรงัแกรูปแบบนีเ้กิดขึน้กบัทัง้เพศชายและเพศหญิง แตใ่น
หลายๆ กรณีการรงัแกทางวาจามกัมีผลกบัเพศหญิงมากกว่า เน่ืองจากความอ่อนไหวทางอารมณ ์
และมกัจะใชก้ารรงัแกทางวาจามากกว่าการรงัแกทางร่างกาย เพ่ือท่ีจะแสดงถึงความเหนือกว่า
ของตนเอง โดยใชค้าํพูด ภาษาในการทาํใหผู้อ่ื้นอบัอาย เยาะเยย้หรือดถููกแดกดนัซึ่งต่างกันกับ
การรงัแกทางรา่งกายซึ่งสง่ผลกระทบท่ีชดัเจนมากกวา่ตอ่เหย่ือ ไมว่า่จะเป็นผลกระทบท่ีปรากฏบน
รา่งกายหรือสิ่งของ ในขณะท่ีการรงัแกทางวาจานัน้ยากท่ีจะเห็นหรือหยุด นอกจากจะมีการถ่าย
บนัทึกภาพหรือมีพยานบคุคล โดยส่วนใหญ่มกัเป็นพฤติกรรมของการแสดงการกระทาํดว้ยคาํพูด
เน่ืองจากเหตุผลท่ีว่า เราต้องใช้คาํพูดในการสนทนากับผู้อ่ืนในทุกๆ วัน ไปทาํร้ายอารมณ ์
ความรูส้กึ และจิตใจผูอ่ื้น ซึ่งสามารถกระทาํไดท้ัง้ตอ่หนา้และลบัหลงั เช่น การดา่ว่า เหน็บแนม ใช้
วาจาหยาบคาย สบประมาท เยาะเยย้ ลอ้เลียนเชือ้ชาติ ลอ้เลียนความบกพรอ่ง ลอ้เลียนจดุดอ้ย 
ลอ้เลียนรูปร่างหนา้ตา ลอ้เลียนผิวพรรณ ลอ้เลียนความพิการ ลอ้เลียนฐานะทางสงัคม ลอ้เลียน
ฐานะทางเศรษฐกิจ ลอ้เลียนผลการเรียน กล่าวหาว่ารา้ย และการซุบซิบนินทา เป็นตน้ (สกล วร
เจรญิศร,ี 2559) 
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   3) การรงัแกทางสงัคม (Social Bullying) เป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํท่ีแสดงใน
ลกัษณะของการใชส้งัคมหรือกลุ่มมาเป็นแรงกดดนัและกีดกันบคุคลท่ีตกเป็นเหย่ือออกจากกลุ่ม 
นอกจากจะทาํใหบุ้คคลคนนัน้ไม่มีท่ียืนในกลุ่มเพ่ือนหรือสงัคมแลว้ ยงัส่งผลใหเ้กิดความเสียใจ 
หรือรูส้ึกเจ็บปวด ในสังคมญ่ีปุ่ นเอง การรงัแกในรูปแบบนีพ้บไดม้ากในกลุ่มเพ่ือนร่วมชัน้เรียน
(Naito & Gielen, 2005) โดยในสงัคมท่ียงัเคลือบแคลงหรือไม่ยอมรบัในความแตกตา่ง ผูท่ี้แปลก
แยกมกัจะตกเป็นเหย่ือ โดยการรงัแกในรูปแบบนีไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามรุนแรงทางตรงใดๆ ในการ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัเหย่ือ เพียงแคก่ารเมินเฉยหรือมองขา้มการมีตวัตนในสงัคมของเหย่ือ ไม่มี
ปฏิสัมพนัธด์ว้ย เมินเฉยไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือปฏิเสธการเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมกิจกรรม ก็
สามารถก่อใหเ้กิดความรูส้ึกเสียใจ เจ็บปวดแก่เหย่ือไดเ้ช่นเดียวกันกับการรงัแกทางวาจา และ
บางครัง้บุคคลท่ีถูกกระทาํไม่ทราบสาเหตวุ่าเพราะเหตใุดเพ่ือนจึงแสดงพฤติกรรมดงักล่าว เช่น 
การโนม้นา้วใหก้ลุ่มไม่สนใจบุคคลท่ีถูกรงัแก การหลีกเล่ียงไม่ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการ
หลบไมใ่หบ้คุคลเขา้มาสมัพนัธก์บักลุม่ อนัเป็นผลทาํใหบ้คุคลท่ีถกูรงัแกรูส้ึกไรต้วัตน ไม่มีเพ่ือน ไม่
มีคนคยุ และไมมี่วิถีทางท่ีจะหลบหนีสถานการณด์งักล่าว เป็นตน้ จากการศกึษา พบว่าพฤติกรรม
การรงัแกทางสังคมจะพบในกลุ่มนกัเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย และยงัพบว่ามี ผลกระทบ
เชน่เดียวกบัพฤตกิรรมการรงัแกทางรา่งกาย  
  1.2.2 การจาํแนกตามลกัษณะทิศทางของบคุคลท่ีถกูกระทาํ 
   พฤตกิรรมการรงัแกตามลกัษณะทิศทางของบคุคลท่ีถกูกระทาํ (Shetgiri, 2013) ได้
กลา่วไวว้า่ การจาํแนกประเภทของพฤติกรรมการรงัแกตามลกัษณะทิศทางของบคุคลท่ีถกูกระทาํ 
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ การรงัแกทางตรงและการรงัแกทางออ้ม 
   1) การรงัแกทางตรง (Direct Bullying) เป็นพฤติกรรมการรงัแกท่ีทาํตอ่หนา้อย่าง
ชดัเจนและเปิดเผยไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ การรงัแกทางรา่งกาย เช่น การทาํรา้ยรา่งกาย ขวา้ง
ปาสิ่งของ แย่งของ เป็นตน้ และการรงัแกทางวาจา เช่น การพดูว่ากล่าวดว้ยคาํหยาบคาย พดูข่ม
เหง คกุคาม ลอ้เลียนหรือหยอกลอ้ เป็นตน้ 
   2) การรงัแกทางออ้ม (Indirect Bullying) เป็นพฤติกรรมการรงัแกทางสงัคมหรือ
ความสมัพนัธ ์ ไดแ้ก่ การกีดกนัไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม การเพิกเฉยผูอ่ื้นหรือทาํเหมือนผูอ่ื้นไม่มีตวัตน การ
พดูลบัหลงัก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียและอบัอาย เป็นตน้ 
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  1.2.3 การจาํแนกตามลกัษณะยคุสมยั 
   เม่ือพิจารณาประเภทของพฤติกรรมการรงัแกตามลกัษณะยคุสมยัสามารถจาํแนก
ได ้2 ประเภท คือ การรงัแกแบบดัง้เดมิ และการรงัแกในโลกไซเบอร  ์(Fowler, 2016; Hines, 2011; 
Shetgiri, 2013) 
   1) การรงัแกแบบดัง้เดิม (Traditional Bullying) เป็นการเผชิญหนา้กนัหรือกระทาํ
ตอ่หนา้ระหวา่งคูร่งัแก ซึ่งเหย่ือ และคนรอบขา้งสามารถรบัรูไ้ดว้่าใครเป็นผูร้งัแก ผลของการรงัแก
เป็นอยา่งไร พรอ้มทัง้ยงัสามารถควบคมุการรงัแกใหจ้าํกดัวงในการรบัรูไ้ด้ และเหย่ืออาจหลบซ่อน 
หรือหาสถานท่ีปลอดภัยไม่ใหถู้กรงัแกได ้ดงัตวัอย่างพฤติกรรม การรงัแกทางรา่งกาย (Physical 
Bullying) เช่น ตบ ตี ชก ต่อย การรงัแกทางวาจา (Verbal Bullying) เช่น ว่ากล่าวดว้ยคาํหยาบ
คาย ข่มขู่ ลอ้เลียน และการรงัแกทางสงัคม (Social Bullying) เช่น ทาํใหรู้ส้ึกอบัอาย การกีดกัน
ออกจากกลุ่ม การเพิกเฉย หรือการรงัแกทางตรง (Direct Bullying) และการรงัแกทางออ้ม 
(Indirect Bullying) 
   2) การรงัแกในโลกไซเบอร ์(Cyber Bullying) เป็นรูปแบบการกระทาํหรือลกัษณะ
ของการแสดงออกท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามกับการรงัแกแบบดัง้เดิม เป็นการรงัแกรูปแบบใหม่ท่ี
กระทาํผ่านในโลกไซเบอร  ์หรือโลกออนไลน ์การรงัแกในโลกไซเบอรส์ามารถกระทาํไดต้ลอดเวลา 
อาจกลา่วไดว้า่ทกุๆ 24 ชั่วโมง และทาํไดท้กุท่ี เหย่ือ และคนรอบขา้งบางทีอาจไม่รูเ้ลยว่าใครเป็นผู้
รงัแก เน่ืองดว้ยลกัษณะของส่ือหรือความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีทาํใหผู้ร้งัแกสามารถ
ปกปิดตวัตนได ้ การรงัแกผ่านโลกไซเบอรน์ัน้สามารถแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็วจึงอาจมีผูร้บัรู ้
และพบเห็นเป็นจาํนวนมาก นอกจากนีผู้้ท่ีตกเป็นเหย่ือจะหลบเล่ียงปัญหาไดย้าก  แต่ใน
ขณะเดียวกนัหากเหย่ือโกรธแคน้ผูร้งัแกก็สามารถใชส่ื้อใหม่โตต้อบ  หรือรงัแกกลบัทนัทีไดเ้ช่นกัน 
เม่ือพิจารณาความแตกตา่งของการรงัแกทัง้ 2 รูปแบบ อาจกล่าวไดว้่าการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์
หมายถึง การใชอ้ปุกรณด์ิจิทลัท่ีเช่ือมตอ่กบัอินเทอรเ์น็ตไปละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของผูอ่ื้น  รวมไป
ถึงการโทรศพัท ์ส่งขอ้ความ ภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหวเพ่ือคกุคาม และข่มขู่โจมตีอยู่ซ ํา้ๆ เป็น
การรงัแกอย่างจงใจ มีเจตนาเพ่ือใหผู้ถู้กรงัแกไดร้บัผลกระทบหรือความเสียหาย โดยผูร้งัแกจะ
เปิดเผย หรือปิดบงัตวัตนก็ได ้ดงัตวัอย่างพฤติกรรม เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลเท็จทาํใหผู้อ่ื้นไดร้บั
ความเสียหาย อบัอาย หรือกลายเป็นตวัตลก (Denigration) การลบ บล็อก หรือกีดกนัผูอ่ื้นออก
จากกลุ่ม โดยสรา้งความเกลียดชัง การนาํขอ้มูลส่วนตวั  หรือความลับของผูอ่ื้นไปเผยแพร ่
(Outing) การแอบอา้งช่ือ หรือตวัตนของผูอ่ื้น (Impersonation) สรา้งบญัชีใชง้านปลอมเพ่ือรงัแก
ผูอ่ื้น (Fake Profiles) การก่อกวน คกุคาม ขม่ขูผู่อ่ื้นซํา้ๆ หลายครัง้ (Harassment) เป็นตน้ 
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ตาราง 1 ประเภทของการรงัแก 
 

ประเภทของการรังแก การรังแกโดยตรง การรังแกโดยอ้อม 
การขม่เหงรงัแกทางวาจา ต่อว่า ล้อเลียน เสียดสี พูดจา

ขม่ขู ่ถากถาง 
นินทา การปลอ่ยขา่วลือ  

การขม่เหงรงัแกทางรา่งกาย ตี เตะ ชกหนา้ ทาํลายหรือขโมย
ทรพัยส์ิน 

ใหเ้พ่ือนไปทาํรา้ยรา่งกายแทน 

การข่มเหงรังแกทางอวัจน
ภาษา/ไมใ่ชท่างรางกาย 

การแสดงออกทางสีหนา้ กี ด กั น อ อ ก จ า ก ลุ่ ม  ข่ ม ขู ่
คกุคามทางอีเมล ์

 

 ท่ีมา : (Limber & Susan, 2002, American Medical Association. Educational Forum 
on Adolescent Health: Youth Bullying) 
 
   โดยมีการสรุปไดว้่า ประเภทของพฤติกรรมการรงัแกมีความเก่ียวขอ้งซึ่งกนัและกัน 
กลา่วคือพฤตกิรรมการรงัแกทางดา้นรา่งกาย สว่นใหญ่จะเป็นพฤติกรรมการรงัแกทางตรงและเป็น
พฤติกรรมการรังแกแบบดั้งเดิม ซึ่งในด้านของการรังแกทางวาจา การรังแกทางสังคม เป็น
พฤตกิรรมทางตรงและทางออ้ม และยงัสามารถเป็นไปไดท้ัง้การรงัแกแบบดัง้เดิมและการรงัแกใน
โลกไซเบอร ์การรงัแกแบบดัง้เดมินัน้เป็นการเผชิญหนา้กนัระหวา่งผูถ้กูกระทาํและผูก้ระทาํ โดยคน
รอบขา้งสามารถรูไ้ดว้่าใครเป็นผูก้ระทาํ การรงัแกในโลกไซเบอรผ์ูก้ระทาํจะเปิดเผยหรือปิดบงั
ตัวตนก็ได้ อีกทั้งยังสามารถกระทาํได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอรเ์น็ตหรือโลกออนไลน์ ซึ่ง
แพรก่ระจายไดอ้ยา่งรวดเรว็กวา่การรงัแกแบบดัง้เดมิทาํใหมี้ผูร้บัรูแ้ละพบเห็นเป็นจาํนวนมาก 
 1.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการรังแก 
  1.3.1 ทฤษฎีพฒันาการ (Developmental Theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า การข่มเหงรงัแก
เริ่มตน้ขึน้ในวยัเด็กตอนตน้ เม่ือบุคคลเริ่มกลา้ใชบ้คุคลอ่ืนเพ่ือสรา้งลกัษณะเด่นทางสงัคมใหแ้ก่
ตน ในระยะแรกมกัจะทาํรา้ย และขู่คนอ่ืน เช่น ตีพ่อแม่ หรือบุคคลท่ีกาํลงันอ้ยกว่าตน และระยะ
พฒันาการเด็กใชก้ารลงโทษทางสงัคมกบับคุคลอ่ืนไม่มาก อาจใชก้ารข่มขู่ทางวาจามากกว่าทาง
รา่งกายและเป็นทางออ้ม การข่มเหงรงัแกในขณะนัน้ไม่คอ่ยเรียกว่า "การข่มเหงรงัแก" โดยการข่ม
เหงรงัแกทางรา่งกายจะเด่นชดัขึน้ในวยัเด็กตอนตน้ และจะค่อยๆ ลดลงเม่ืออายุมากขึน้ (Smith, 
Peter, & Sharp, 1994) แมจ้ะมีการตกเป็นเหย่ืออยู่ตลอดเวลา แตก่ารพดูถึงการข่มเหงรงัแกจะ
คอ่ยๆ ลดลงจนหายไปแลว้เริ่มปรากฏขึน้อีกครัง้ เม่ือเดก็มีการยา้ยโรงเรียนจากระดบัประถมศกึษา
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ไปสู่มธัยมศึกษาและเขา้สู่สภาพแวดลอ้มใหม่ (Rigby, 1996) ซึ่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มเป็นเรื่อง
สาํคญั กระนัน้ก็ตาม แนวคิดทางดา้นพัฒนาการมักใชก้ับการเตรียมการแนะแนว เพ่ือติดตาม
ปัญหาของผูข้่มเหงรังแกและเหย่ือ เช่น เด็กโตมีแนวโน้มตอบสนองทางบวกกับการใช้วิธีการ
แกปั้ญหา (Steven, Bourdeaudhuij, & Van, 2000) 
  1.3.2 คณุลักษณะตามทฤษฎีความแตกต่างของบุคคล (Attribution to Individual 
Differences Theory) ในทฤษฎีพฒันาการและอิทธิพลสิ่งแวดลอ้มนัน้จะไม่ค่อยไดพ้ิจารณาถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลท่ีอาจนาํไปสูป่ฏิสมัพนัธข์องการข่มเหงรงัแกบคุคลหนึ่งได ้ทฤษฎีการ
อา้งสาเหตจุึงใหค้วามสาํคญักับความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมการข่มเหงรงัแก โดย
เห็นว่าเด็กท่ีข่มเหงรงัแกผูอ่ื้นจะมีความเขา้ใจผูอ่ื้นนอ้ย และค่อนขา้งมีอาการทางจิต (Rigby & 
Slea, 1993) ส่วนเด็กท่ีเป็นเหย่ือมกัจะเก็บความรูส้ึก (Psychologically Introverted) เห็นคณุคา่
ในตนเองตํ่า และขาดทกัษะทางสงัคม โดยเฉพาะทกัษะการกลา้แสดงออก (Rigby, 2002)ปัจจบุนั
เป็นท่ียอมรับกันว่ายีนส์มีอิทธิพลส่วนหนึ่งด้วยแสดงบทบาทร่วมกับเง่ือนไขทางสังคม เช่น 
ครอบครวัท่ีทาํหนา้ท่ีบกพร่องทาํใหเ้ด็กไม่ไดร้บัความรกั ความอบอุ่น หรือรูส้ึกว่าพ่อแม่ควบคุม
มากเกินไป ซึ่งอาจสง่ผลใหเ้ดก็ไปแสดงความกา้วรา้วในโรงเรียนได ้(Cornell, 2006) 
  1.3.3 การข่มเหงรงัแกตามทฤษฎีปรากฏการณท์างสงัคมวฒันธรรม (Bullying as a 
Sociocultural Phenomenon Theory) เป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายการข่มเหงรังแกว่า เป็นผล
มาจากความแตกต่างของระดบัอาํนาจในกลุ่มสังคม โดยมุ่งอธิบายความแตกต่างพืน้ฐานทาง
สงัคมและความเป็นมา เช่น เพศ เชือ้ชาติ/ชาติพันธุ์ และชนชัน้ทางสังคม สังคมอาจถูกมองว่า
ยึดถือประเพณี (Patriarchal) เช่น สังคมท่ีชายเป็นใหญ่ส่งผลใหเ้ช่ือว่า เด็กชายควรมีบทบาท
เหนือกว่าเด็กหญิงเพ่ือดาํรงความเหนือกว่านัน้ เด็กชายจึงรูส้ึกว่าตนเป็นผูก้าํหนด จากงานวิจยัชี ้
ว่า เด็กชายมกัเป็นผูเ้ริ่มการข่มเหงรงัแกมากกว่าเด็กหญิง (Olweus, 2006) และพบว่าเด็กชาย
มกัจะข่มเหงรงัแกเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายดว้ยกัน จากงานวิจยัในออสเตรเลีย (Rigby, 2003) 
ทาํการสาํรวจเดก็ชายและเดก็หญิงจาํนวน 3,800 คน พบวา่ เดก็หญิงรายงานว่าถกูเด็กชายข่มเหง
รงัแก (รอ้ยละ 22:1) มากกวา่ถกูเดก็หญิงขม่เหงรงัแก (รอ้ยละ 3.4) จากแนวคิดนีท้าํใหเ้ด็กชายคิด
หาวิธีการท่ีควรจะกระทาํกบัเดก็ผูห้ญิง 
  1.3.4 ทฤษฎีความกดดันจากเพ่ือนและจากกลุ่ม (Group and Peer Pressure 
Theory) การข่มเหงรงัแกเป็นการตอบสนองตอ่ความกดดนัจากเพ่ือนและกลุ่มในโรงเรียน แนวคิด
นีเ้หมือนกับวิธีการทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเห็นว่า การข่มเหงรงัแกสามารถทาํความเขา้ใจไดใ้น
บริบทโรงเรียน แต่ไม่ใช่บริบทท่ีหมายถึง เพศ เชือ้ชาติ และหอ้งเรียน แต่เป็นบริบททางสังคมท่ี
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ประกอบดว้ยพฤติกรรมและเจตคติของสมาชิกในโรงเรียนทัง้หมด ซึ่งถูกมองว่า นักเรียนไดร้ับ
อิทธิพลดา้นความรุนแรงจากการรบัรูว้ัฒนธรรมพืน้ฐานของโรงเรียน (Soutter & Mckenzie, 
2000) และไดร้บัอิทธิพลอย่างมากจากกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีความสมัพนัธท่ี์แนบแน่น เช่น กลุ่มเพ่ือนท่ีมี
ความสนใจและมีเป้าหมายร่วมกัน และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่งอาจก่อการ
คกุคามคนนอกกลุม่หรือบางทีอาจขม่เหงรงัแกเพื่อนท่ีออกจากกลุม่ไปแลว้ 
  1.3.5 ทฤษฎีปฏิสมัพนัธส์ญัลกัษณข์องบลูเมอร ์(Blumer's Theory of Symbolic 
Interactionism) (Rigby, 2003) ปฏิสมัพนัธส์ญัลกัษณจ์ะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจการตกเป็นเหย่ือ
โดยสาร (Vicarious Victimization) โดยเช่ือวา่ 
   1) บคุคลกระทาํตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้อยูก่บัความหมายของสิ่งนัน้ท่ีมีตอ่บคุคลนัน้ 
   2) บคุคลเรียนรูค้วามหมายผา่นการมีปฏิสมัพนัธ ์
   3) บุคคลใหค้วามหมายหรือตีความเหตุการณน์ัน้ใหม่เพ่ือใหเ้ขา้กับตนเองและ
สถานการณข์องตนในขณะนัน้ 
  1.3.6 ทฤษฎีการข่ม (Dominance Theory) วยัรุ่นตอนตน้เป็นระยะของการข่มเหง
รงัแกเพิ่มขึน้ การคมเป็นปัจจัยเชิงสัมพันธ์ภาพของปัจเจกชน ท่ีไดร้ับการจัดลาํดบัการเข้าถึง
ทรพัยากรเพลเลกรินิ (Pellegrini, 2002) อา้งว่า การเปล่ียนผ่านไปสู่ชัน้มธัยมศกึษานัน้ นกัเรียน
ตอ้งการตอ่รองในการคมเชิงสมัพนัธภาพอีกครัง้ และใชก้ารขม่เหงรงัแกเป็นกลยทุธเ์พ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง
ความเหนือกว่าในกลุ่มใหม่ท่ีตัง้ขึน้ ซึ่งพบเห็นไดจ้ากการใชค้วามกา้วรา้วของเด็กชายในช่วงท่ีมี
การเปล่ียนผา่น และพบวา่ เดก็ชายเขา้เก่ียวขอ้งกบัการข่มเหงรงัแกในระหว่างช่วงเปล่ียนผ่านไปสู่
ชัน้ศึกษามากกว่าเด็กหญิง และยงัพบปฏิสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นระหว่าง ความตอ้งการเหนือกว่าการ
เปล่ียนแปลงสภาพทางสงัคม โครงสรา้งของกลุม่ และปฏิสมัพนัธก์บัเพศตรงขา้ม 
  1.3.7 ทฤษฎีการดึงดดูใจ (Attraction Theory) ทฤษฎีการดึงดดูใจยืนยนัว่า วยัรุ่น
ตอนตน้ตอ้งการแยกตวัออกจากพ่อแม่โดยพยายามแสดงความเป็นอิสระออกมา เช่น การกระทาํ
ผิด ความกา้วรา้ว และขดัขืน และแสดงลกัษณะความเป็นเด็กนอ้ยลง เช่น การยินยอม การเช่ือฟัง 
(Bukowski, Sippola, & Newcomb, 2000) กล่าว่า วยัรุน่ตอนตน้จดัการช่วงเปล่ียนผ่านจาก
ประถมศกึษามธัยมศกึษาอาศยัการสรา้งความชอบของตนเองจากเพ่ือนท่ีกา้วรา้ว จากการศกึษา
นกัเรียนชายและหญิง 217 คน ในช่วงเปล่ียนผ่าน พบว่าความดึงดดูใจของเด็กชายและเด็กหญิง
อิงเพ่ือนท่ีกา้วรา้วเพิ่มขึน้เม่ือเขา้สู่ชัน้มธัยมศกึษา ซึ่งสอดคลอ้งกบั Pellegrini and Bartini (2001) 
ซึ่งพบวา่ ตอนปลายของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้ไดเ้สนอช่ือเด็กชายท่ีข่มคนอ่ืนในการขอมีนัด
เพ่ือจะเขา้รว่มงานสงัสรรค ์
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  1.3.8 ทฤษฎีกิจวัตรประจาํวัน ไดถู้กพัฒนาหลังจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดย
พยายามท่ีจะอธิบายอตัราความแตกต่างของเหย่ืออาชญากรรม ทฤษฎีไดถ้กูคิดคน้โดย  Cohen 
and Felson (1979) โดยมุ่งอธิบายว่าทาํไมอาชญากรรมจึงเกิดกับคนบางคนและในบาง
สถานการณแ์ละอาชญากรรมนัน้เกิดขึน้ไดอ้ยา่งไร อาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ประกอบดว้ย 1. ผูก้่อเหตุ
ท่ีมีแรงจูงใจ หรือผูท่ี้มีแนวโนม้จะกระทาํผิด (Likely Offender) 2. เหย่ือท่ีเหมาะสม (Suitable 
Target)  3. ขาดผูท่ี้จะใหก้ารปกปอ้งหรือดแูลเหย่ือได ้(Lack of a Capable Guardian) ในกรณี
ของการรงัแกในโรงเรียน ผูก้่อเหตุท่ีมีแรงจูงใจ อาจเป็นใครก็ตามซึ่งอาจไดร้บับางสิ่งตอบแทน
กลบัมาจากการเอาชนะหรืออยูเ่หนือผูอ่ื้น ซึ่งไมไ่ดจ้าํกดัอยูเ่พียงดา้นกายภาพเพียงเท่านัน้ หากแต่
ยงัหมายถึงการเอาชนะทางดา้นสงัคมอีกดว้ย ในส่วนของผูคุ้ม้ครองท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็น
หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอาํนาจท่ีจะยับยั้งเหตุ ในทีนีไ้ม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นตาํรวจ หรือ
เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัเสมอไป หากแตเ่ป็นคณุครู ผูบ้ริหาร หรืออาจรวมไปถึงแคก่ารมีอยู่
ของผูอ่ื้นในบริเวณนัน้ๆ ท่ีจะทาํใหผู้ก้ระทาํรูส้ึกว่าอาจเขา้มายุ่ง หรือรายงานการกระทาํของเขาก็
ย่อมได ้ดงันัน้ นกัเรียนท่ีตอ้งขอ้งเก่ียวกบัผูก้่อเหตท่ีุมีแรงจูงใจในสถานการณท่ี์นกัเรียนอาจขาด
ผูด้แูลท่ีมีความสามารถในการปอ้งกนัยบัยัง้เหตกุารณใ์ดๆ จะอยู่ในความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหย่ือสงู 
เหตุการณก์ารรังแกมักเกิดขึน้ในโรงเรียน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มแบบปิดรวมไปถึงนักเรียน
สว่นมากมกัจะทาํตวัเป็นกลางเม่ือเกิดเหตกุารณก์ารรงัแกเกิดขึน้กบัเพ่ือนรว่มชัน้ (Jerald, 2011) 
  จากทฤษฎีการรงัแกสรุปไดถ้ึงสาเหตขุองการข่มเหงรงัแกท่ีแตกต่างกนั ช่วยให้เขา้ใจ
พฤติกรรมการข่มเหงรงัแกไดค้รอบคลุมและกวา้งขวาง กล่าวคือ พฤติกรรมการข่มเหงรงัแกจะมี
ความถ่ีมากในพฒันาการระยะแรกๆ และจะลดลงเม่ืออายุมากขึน้ ขณะเดียวกันความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล ปรากฏการณท์างสงัคมวฒันธรรมมีส่วนปลกูฝังประเพณีและความเช่ือใหแ้ก่บคุคล
ในสังคมใหบุ้คคลเห็นว่า พฤติกรรมการข่มเหงรงัแกเป็นสิ่งท่ีทาํได ้หรือยอมรบัไดโ้ดยไม่ขัด ใน
ทาํนองเดียวกันอิทธิพลของกลุ่มในโรงเรียนเป็นการอธิบายพฤติกรรมการข่มเหงรงัแกท่ีเกิดขึน้ใน
โรงเรียน ท่ีมีกลุม่เพ่ือนเขา้มาเก่ียวขอ้ง และจะมีอิทธิพลถึงพฤตกิรรมการขม่เหงรงัแกท่ีเกิดจากการ
สงัเกตเห็นเหตกุารณ ์และอนมุานวา่ เหตกุารณน์า่จะเกิดขึน้กบัตนเองจะมีปัญหาในเวลาตอ่มา 

 1.4 สาเหตุของพฤตกิรรมการรังแก 
  สาเหตขุองการเกิดพฤติกรรมการข่มเหงรงัแก  ถึงแมว้่ายังไม่ไดมี้การอธิบายอย่าง
ชดัเจนว่าเพราะเหตใุดบคุคลจึงกลายเป็นคนท่ีชอบข่มเหงรงัแกผูอ่ื้น  แตถ่า้ว่านกัวิจยัไดพ้ยายาม
ระบปัุจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมดงักลา่ว สามารถอธิบายไดด้งันี ้(Langan, 2011) 
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  ปัจจยัดา้นชีวภาพ ในอดีตมีความเขา้ใจกันว่าพฤติกรรมกา้วรา้วเกิดจากสาเหตดุา้น
จิตใจและสงัคมเป็นสาํคญั แตใ่นปัจจบุนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ไดมี้
การศกึษาและมีความเขา้ใจสาเหตขุองพฤติกรรมกา้วรา้วทางดา้นชีวภาพมากขึน้  เช่น พนัธุกรรม 
ฮอรโ์มน สมองและพฒันาการทางสมอง เป็นตน้ 
  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการข่มเหงรงัแกของ
เด็กและเยาวชน เช่น บคุลิกภาพ (Personality) การแสดงออกทางอารมณ์ (Temperament) ปม
ดอ้ย (Inferiority Complex) ความภาคภมูิใจในตนเองตํ่า (Low Self-esteem) เป็นตน้  
  ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีมีความหลากหลายและกวา้งมาก ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอย่างมากตอ่การข่มเหงรงัแกของเด็กและเยาวชน  ยกตวัอย่างเช่น ครอบครวัท่ีมี
ความรุนแรง การเลีย้งดท่ีูใชค้วามรุนแรง การอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีมีความกา้วรา้วหรือชอบความ
รุนแรง ส่ือตา่งๆ ท่ีเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรุนแรงหรือการข่มเหงรงัแก  การ
เลน่วิดีโอเกมท่ีมีเนือ้หาคอ่นขา้งรุนแรง เป็นตน้ 
  ปัจจยัดา้นสงัคม อาจรวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมซึ่งจะมีความผกผนักับ
ระดบัพฤติกรรมรุนแรง ความยากจน ความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ การอยู่ในสงัคมท่ีมีความ
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม และคา่นิยมตา่งๆ ท่ีเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิด
พฤตกิรรมการขม่เหงรงัแก 
  จากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างตน้สาเหตุพฤติกรรมการรังแก ทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
พันธุกรรมและลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย ปัจจัยสารเคมีในร่างกาย ปัจจัยสภาพทาง
ครอบครวัและการอบรมเลีย้งดรูวมไปถึงการเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งแวดลอ้มท่ีใชค้วามรุนแรง 
ปัจจัยทางสถานะเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมลํา้ทางสังคม รวมไปถึงเชือ้ชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม และคา่นิยม 

 1.5 ลักษณะพฤตกิรรม 
  1.5.1 ลกัษณะของผูร้งัแก 
   ผูท่ี้รงัแกนี ้อาจมีความหมายถึงบคุคลเพียงคนหนึ่ง หรือกลุ่มบคุคลท่ีมีพฤติกรรมใน
การรังแกข่มขู่ คุกคามผู้อ่ืนด้วยรูปแบบต่างๆ โดยลักษณะของผู้ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมี
พฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้นนัน้มกัจะเป็นนกัเรียนจาํพวกท่ีไม่ชอบปฏิบตัิตามกฎ หรือเคารพบรรทดัฐาน
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นท่ีโรงเรียนหรือในชุมชนก็ตาม (Olweus, 1993b), (Marini & Auld-
Cameron, 1991 อา้งถึงใน Marini, Spear, & Bombay, 1999) โดยการไม่ยินยอมหรือปราศจาก
ความสามารถในการปฏิบตัติามกฎนีเ้อง ทาํใหบ้รรดานกัเรียนเหล่านี ้มกัมีพฤติกรรมตอ่ตา้นสงัคม
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ในหลายระดบัดว้ยกนั ยกตวัอย่างเช่น ผูท่ี้รงัแกผูอ่ื้นมกัจะแสดงออกว่าตน หรือพวกตนไม่ยอมรบั
คาํแนะนาํหรือความคิดเห็น รวมทัง้ยงัมีลกัษะของการขาดซึ่งความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและทกัษะ
ทางสงัคมตา่งๆ ซึ่งเป็นสิ่งพืน้ฐานในการเริ่มตน้ และรกัษาไวซ้ึ่งความสมัพนัธท์างสงัคม  (Marini, 
1997 อา้งถึงใน Marini et al., 1999) 
   จากการสาํรวจการรับรูข้องนักเรียนเก่ียวกับผู้รังแกในประเทศจอรแ์ดน พบว่า
นกัเรียนกวา่รอ้ยละ 78.9 ระบวุ่าผูร้งัแกผูอ่ื้นนัน้ลึกๆ แลว้เป็นผูท่ี้มีความขีข้ลาด รอ้ยละ 70 มองว่า
เป็นผูท่ี้ไมรู่จ้กัเคารพผูอ่ื้น รอ้ยละ 67.5 ระบวุา่ผูร้งัแกผูอ่ื้นนัน้ ตอ้งการท่ีจะแสดงออกซึ่งอาํนาจของ
ตนเอง ในขณะท่ีรอ้ยละ 60.8 คดิว่าการรงัแกท่ีพวกเขาแสดงออกมานัน้ เป็นการทาํใหผู้อ่ื้นรูส้ึกช่ืน
ชอบ และรอ้ยละ 59.6 มองว่าพวกเขารงัแกเพราะตอ้งการรูส้ึกว่าอยู่เหนือกว่าผูอ่ื้น (AL Ai NM. Et 
al. 2017) ในขณะท่ีผูเ้บิกทางการศึกษาเรื่องการรงัแกอย่าง Olweus  (Center, 2012 อา้งถึงใน
Olweus, 2001)ไดแ้บง่ลกัษณะของผูก้ลั่นแกลง้ออกเป็น 3 จาํพวก ไดแ้ก่ 
   1. ผูร้งัแกแบบกา้วรา้ว (Aggressive Bullies) เป็นกลุ่มท่ีพบไดม้ากท่ีสดุในบรรดา
รูปแบบการรงัแก โดยผูท่ี้มีลกัษณะของผูร้งัแกแบบกา้วรา้วนัน้ มกัจะมีรูปรา่งแข็งแรง หนุหนัพลนั
แล่น อารมณ์ร้อนก้าวร้าว ปราศจากความกลัว ชอบบีบบังคับ มีความมั่นใจในตนเอง และ
ปราศจากความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้นโดยเฉพาะผูท่ี้ถูกรงัแก พวกเขามีบคุลิกภาพท่ีกา้วรา้ว และ
มกัจะมีความปรารถนาในอาํนาจและตอ้งการท่ีจะควบคมุผูอ่ื้น โดยจากการศกึษาของเขายงัพบว่า
ผูร้งัแกนัน้ ไม่มีปัญหาเก่ียวกับความเช่ือมั่นในตนเอง ในความเป็นจริงแลว้ พวกเขานัน้ค่อนขา้ง
เช่ียวชาญในการอ่านสญัญาณทางสงัคม (Social Cues) ต่างๆ รวมไปถึงการทาํความเขา้ใจใน
บริบทต่างๆ (Perspective taking) ไดดี้อีกดว้ย หากแต่พวกเขากลบันาํไปใชใ้นทางท่ีผิดโดยการ
นาํไปใชใ้นการหาจดุออ่นในตวัของเหย่ือนั่นเอง 
   2. ผูร้งัแกแบบนิ่งเงียบ (Passive Bullies) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะตา่งกนักบัพวกรงัแก
แบบกา้วรา้ว กล่าวคือ พวกเขามกัรูส้ึกไม่มั่นคง ไม่ไดร้บัความนิยมเหมือนพวกท่ีมีพฤติกรรมรงัแก
แบบกา้วรา้ว หรืออย่างเปิดเผย มกัจะมีความเช่ือมั่นในตนเองตํ่า มีลกัษณะอนัเป็นท่ีน่าช่ืนชอบ
นอ้ยกว่า และมักจะมีปัญหาเก่ียวกับทางครอบครวัอีกดว้ย พวกเขายังมักจะมีปัญหาในการตัง้
สมาธิและใหค้วามสนใจกบัการเรียนในโรงเรียน มีการแสดงความรุนแรงและหรือความเกรีย้วกราด 
นาํมาซึ่งการมีปัญหากบัเพ่ือนรว่มชัน้เรียน พวกเขามกัไม่เป็นฝ่ายเริ่มตน้เปิดฉากรงัแกก่อน โดยจะ
รอจนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเริ่มรงแกขึน้มา ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการยั่วยุพวกท่ีรังแกแบบ
กา้วรา้ว ซึ่งเม่ือการรงัแกเริ่มตน้ขึน้ พวกรงัแกแบบนิ่งเฉยก็จะมีความกระตือรือรน้ท่ีจะเขา้รว่มดว้ย 
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   3. ผูร้งัแกท่ีเคยตกเป็นเหย่ือมาก่อน (Bully-Victims) พวกเขาเป็นคนจาํนวนเพียง
ส่วนนอ้ยท่ีเคยตกเป็นเหย่ือของการรงัแกมาก่อนหนา้นี ้โดยลักษณะทางกายภาพของพวกเขา
มกัจะอ่อนแอกว่าพวกคนท่ีรงัแกเขา แตก็่แข็งแรงกว่าเหย่ือท่ีพวกเขารงัแกเองในปกติแลว้พวกเขา
มักไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่เพ่ือน และมีอาการของความกังวลและกดดนัมากกว่ากลุ่มของผู้รังแก
จาํพวกอ่ืน 
  1.5.2 ลกัษณะของผูถ้กูรงัแก 
   จากการศกึษาของ Kathy (2010) ไดส้รุปลกัษณะของเด็กท่ีมกัจะตกเป็นผูถ้กูรงัแก
ไวด้งันี ้
   - มีทกัษะในพฒันาการทางสงัคมนอ้ย หรือมีความลาํบากในการ สานความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนในกลุม่ 
   - มีเพ่ือนนอ้ย หรือแยกตวัออกจากสงัคมเม่ืออยูใ่นโรงเรียน 
   - ไมค่อ่ยมีความมั่นใจ หรือแสดงความออ่นแอออกมา 
   - ไมม่ั่นคง และมีความเช่ือมั่นในตนเองนอ้ย 
  ส่วนการศึกษาลกัษณะผูถู้กรงัแกของ Sherri Gordon (นวิยา นิยมธรรม, 2558)ได้
จาํแนกไวด้งันี ้
   - มีความเป็นผูน้าํ หรือมีความสามารถในบางดา้นท่ีผูร้งัแกไม่มี หรือมีนอ้ยกว่า ทาํ
ใหเ้กิดความรูส้กึไมม่ั่นคง และไมอ่ยากใหต้นเองถกูลดความสาํคญั หรือถกูบดบงั 
   - มีความฉลาด สรา้งสรรค ์
   - มีสภาพจิตใจท่ีไมเ่ขม้แข็ง ออ่นแอ มีความเครียด หรือมีภาวะซมึเศรา้ 
   - มีเพ่ือนนอ้ย หรือไมมี่เพ่ือน มีปัญหาในการพฒันาความสมัพนัธก์บัเพ่ือน 
   - เป็นท่ีนิยมในโรงเรียน 
   - มีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งเป็นเอกลกัษณ ์
   - มีอาการป่วย ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้หรือเด็กพิเศษ เช่น  Asperger’s Autism ADHD dyslexia Down Syndrome  หรือ
มีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่ง รวมไปถึงผูท่ี้ไมไ่ดใ้ชภ้าษาท่ีใชก้นัในโรงเรียนเป็นภาษาแม่ (เด็ก
ตา่งชาติ, เด็กอพยพ ฯลฯ ) มกัจะตกเป็นเปา้หมายของการรงัแกอยู่เสมอรวมทัง้ ผูท่ี้มีอาการแพ้
อาหาร หรือหอบหืดดว้ยเชน่กนั 
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  1.5.3 ลกัษณะของผูเ้ห็น / มีสว่นรว่มในเหตกุารณ ์
   ในขณะท่ีเราไดพ้ดูถึงเหย่ือการรงัแก และผูก้ระทาํการรงัแกไปแลว้ คนอีกกลุ่มท่ีจะ
ละเลยไม่พูดถึงไม่ได ้คือ ผูเ้ห็น / มีส่วนร่วมในเหตุการณ ์(Bystander) คนกลุ่มใหญ่ท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งในสถานการณด์งักลา่วอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้บทบาทของผูเ้ห็นเหตกุารณห์รือมีส่วนรว่มนี ้
นั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การรังแกในทุก ๆ รูปแบบ โดยสามเหล่ียม
องค์ประกอบของการรังแก ประกอบด้วยผู้รังแก เหย่ือการรังแก และพยานผู้มี ส่วนร่วมใน
เหตกุารณท์ัง้สามองคป์ระกอบนีล้ว้นส่งผลตอ่การขบัเคล่ือนการรงัแกนัน้ๆ (Dorit, Tali, & Signal, 
2015) ถึงแมว้า่ผูเ้ห็น/มีส่วนรว่มในเหตกุารณจ์ะไม่ไดมี้ส่วนรว่มในการรงัแกโดยตรงก็ตาม หากแต่
การมีอยูข่องพวกเขาก็สง่ผลโดยตรงตอ่เหย่ือและพฤตกิรรมของผูร้งัแก 
   การมีส่วนร่วมในเหตุการณก์ารรงัแกของผูค้นมีดว้ยกันอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นคนท่ีคอยช่วยเหลือหรือสนบัสนุนผูร้งัแก, แสดงตวัเป็นแค่คนนอกท่ีผ่านมารูเ้ห็น, คนท่ีคอย
ปกปอ้งและสนบัสนนุผูถ้กูรงัแก โดยจากการสาํรวจในสหรฐัอเมริกาเม่ือปี 2004 พบว่าเด็กในช่วง
อายรุะหวา่ง 9-13 ปีจาํนวนกวา่รอ้ยละ 86 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ลว้นแตเ่คยพบเห็นเหตกุารณ์
การถกูรงัแกของผูอ่ื้น (TheFamilyResourceFacilitationProgram) นอกจากนีผ้ลสาํรวจยงัพบอีก
ดว้ยว่า ผูเ้ห็นเหตุการณจ์าํนวนกว่ารอ้ยละ 90 ไม่ตอ้งการท่ีจะเห็นใครตอ้งถูกรงัแก แต่กระนั้น 
ถึงแมว้่าคนส่วนใหญ่ท่ีตกเป็นผูรู้เ้ห็นการรงัแกนี ้จะไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะรบัรู ้หรือเห็นการ
รงัแก กลบัมีคนจาํนวนเพียงรอ้ยละ 20 เท่านัน้ท่ีพยายามจะหยุดเหตกุารณเ์หล่านี ้ส่วนจาํนวนท่ี
เหลือนัน้ ยอมใหเ้หตกุารณน์ัน้ดาํเนินตอ่ไปเน่ืองจากพวกเขาไมรู่ว้า่ตอ้งทาํอยา่งไรนัน้เอง  
   พฤตกิรรมของผูเ้ห็น / มีสว่นรว่มในเหตกุารณ ์ในสถานการณก์ารรงัแกนัน้มีบทบาท
สําคัญในการท่ีจะทําให้เหตุการณ์นั้นดําเนินต่อไป หรือทําให้สถ านการณ์แย่ยิ่ งขึน้ได้ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถช่วยหยดุยัง้หรือแกไ้ขสถานการณก์ารรงัแกไดด้ว้ยเช่นกนั พฤติกรรมของผู้
เห็น / มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ส่งผลโดยตรงต่อความรูส้ึก วิธีการรับมือจัดการปัญหา รวมไป
ถึงสวสัดภิาพโดยรวมของผูท่ี้ถกูรงัแกอีกดว้ย 
 1.6 ผลกระทบจากพฤตกิรรมการรังแก 
  เม่ือเหตุการณ์การรังแกระหว่างนักเรียนเกิดขึน้ในแต่ละครั้งย่อมส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มแก่นกัเรียนท่ีถกูเพ่ือนรงัแกและนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกซึ่งผลกระทบ
บางอยา่งเกิดขึน้ทนัที ในขณะท่ีผลกระทบบางอย่างสามารถสะสมความเคยชินหรือรอยความทรง
จาํท่ีไมดี่จนกระทั่งโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตได ้ทาํใหเ้กิดผลกระทบทัง้ทางดา้นรา่งกาย  จิตใจ สงัคม 
และการเรียน (Wolke & Lereya, 2015) เม่ือมองตอ่ไปในดา้นของผลกระทบการการรงัแก จะ
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พบว่า ไม่เพียงแต่ผูท่ี้ถูกรงัแกเท่านัน้ ท่ีตกเป็นเหย่ือในเหตกุารณ ์หากแต่อีกสององคป์ระกอบใน
สามเหล่ียมการรงัแกอย่าง ผูร้งัแก และผูเ้ห็นมีส่วนร่วมในเหตกุารณเ์อง ลว้นแต่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรงัแกดว้ยเชน่กนั จากการศกึษาของ Kathy (2010) พบว่าผูร้งัแกมกัจะออกจากการศกึษา
ก่อนจบ มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมตา่งๆ และมีแนวโนม้ท่ีจะตกงาน ในขณะท่ีผูท่ี้ถูก
รงัแกมักจะทรมานจากความเครียด ความกังวล และขาดความมั่นใจในตนเอง นอกจากผูร้งัแก
และผูถ้กูรงัแกแลว้ผูเ้ห็น / มีส่วนรว่มในเหตกุารณก็์เป็นเหย่ือของการรงัแกดว้ยเช่นกนั พวกเขามกั
รูส้ึกว่าตนเองขาดความสามารถในการท่ีจะยับยัง้เหตุการณ ์หรือรูส้ึกผิดท่ีช่วยเหลือผูท่ี้ถูกรงัแก
ไมไ่ด ้จากองคป์ระกอบสามเหล่ียมของการรงัแก เราสามารถแบง่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ออกไดด้งันี ้
  1.6.1 ผลกระทบตอ่ผูถ้กูรงัแก 
   สาํหรับผู้ถูกรงัแกโลกท่ีพวกเขาตอ้งอาศัยอยู่เป็นโลกท่ีโหดรา้ยและไม่ปลอดภัย
ผลกระทบในกรณีเลวรา้ยท่ีสดุอาจนาํไปสู่การพยายามฆ่าตวัตายได ้และถึงแมว้่าจะไม่ไดร้า้ยแรง
หรือส่งผลกระทบมากถึงขนาดท่ีจะฆ่าตวัตาย ผลกระทบของการรังแกย่อมทิง้รอ่งรอยไว ้ไม่ว่าจะ
เป็นทางอารมณ ์การเรียน หรือการพฒันาทางสงัคมก็ตาม กล่าวคือ ผูท่ี้ถูกรงัแก มกัแยกตนออก
จากกลุ่มเพ่ือน ไม่มีความสุข และไม่ค่อยเช่ือมั่นในตนเอง พวกเขามกัจะหลบเล่ียงสถานท่ีอย่าง
โรงเรียนเน่ืองจากการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเกิดขึน้ท่ีนัน้ 
   ในการศกึษางานวิจยัพบว่า ไม่ว่าเด็กท่ีเคยเป็นผูร้งัแก หรือเด็กท่ีเป็นผูถู้กรงัแกมา
ในสมยัวยัเด็กมกัจะถกูรงัแกเม่ือเขา้สู่วยัทาํงานดว้ยเช่นกนั (Gail, 2007) โดยผลกระทบท่ีปรากฏ
กบัผูถ้กูรงัแกสามารถแบง่ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1) ผลกระทบทางดา้นร่างกาย จากการศึกษาพบว่าผูถู้กรงัแกมักไดร้บัผลกระทบ
ทางดา้นรา่งกายดงันี ้(Garrett, 2003 อา้งถึงใน Gail, 2007) 
    - มีปรมิาณความเครียด และกงัวลสงู 
    - มีอาการเจ็บปวดตามขอ้และกลา้มเนือ้ โดยไม่มีสาเหตชุดัเจน โดยมากมกัจะ
ไมห่ายขาด หรือรกัษาไมห่าย  
    - มีอาการปวดหวัอยา่งรุนแรง 
    - มีอาการเหน่ือยลา้ หรือออ่นแรง 
    - มีอาการนอนไมห่ลบั ฝันรา้ย ต่ืนเรว็ และมีอาการเหน่ือยเม่ือต่ืน 
    - มีอาการหมกมุน่ หรือไมส่ามารถลบภาพการถกูรงัแกออกไปจากความคิดได ้
    - โรคลาํไสแ้ปรปรวน 
    - มีปัญหาเก่ียวกบัโรคผิวหนงัตา่งๆ 
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    - สมาธิสัน้ 
    - มีความจาํสัน้ ขีลื้ม 
    - มีอาการชีพจรเตน้เรว็ ไมส่มํ่าเสมอ ใจเตน้ ตวัสั่นดว้ยความกลวั 
    - มีอาการออ่นไหวตอ่เรื่องเล็กนอ้ย 
    - มีพฤตกิรรมผิดแผกไปจากเดมิ หงดุหงิด หรือโกรธง่ายขึน้ 
    - มีอาการกระสบักระสา่ย กงัวลใจ 
    - ไมมี่ความมั่นใจในตนเอง 
   2) ผลกระทบทางดา้นจิตใจ ถึงแมว้่าผลกระทบจากทุกๆ การรงัแก จะไม่ไดป้รากฏ
ออกมาทางรา่งกาย แตล่ว้นทิง้รอยแผลไวข้า้งในจิตใจของผูถ้กูรงัแกทกุๆ คนและรอยแผลนี ้จะคง
อยูใ่นใจไปอีกหลายตอ่หลายปี ตวัอยา่งผลกระทบทางดา้นจิตใจท่ีผูถ้กูรงัแกตอ้งเผชิญมีดงันี  ้
    - เกิดความเครียดทางจิตใจเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง ยาวนาน ทาํให้เกิดผล
กระทบกบัความสามารถทางสตปัิญญาและนาํไปสูผ่ลการเรียนท่ีลดลง 
    - ผูท่ี้มีความเครียดจะทาํใหป้ระสิทธิภาพและศกัยภาพในการเรียนรูล้ดลง 
    - ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางดา้นการพฒันาการทางสงัคมและพฒันาการทางดา้น
บคุคล      
    - มีความกลวัท่ีจะไปหอ้งนํา้ หรือบรเิวณท่ีปราศจากการดแูลสอดสอ่งในโรงเรียน 
    - มีความกลวัการนั่งรถโรงเรียนไปกลบั 
    - มีแนวโนม้ท่ีจะขาดเรียน หรือลาออกเน่ืองจากความกลวั 
    - สญูเสียหรือไม่สามารถพฒันาความเช่ือมั่นในตนเองได ้มีความรูส้ึกว่าถกูโดด
เดี่ยวถกูเพิกเฉย มองผา่น สิน้หวงั และไรซ้ึ่งความสขุ 
    - มีความลังเลใจในความเส่ียงใดๆ ซึ่งเก่ียวกับสงัคม การเรียน จิตใจ และการ
งานทัง้ในชว่งนกัเรียนหรือผูใ้หญ่ 
    - ในบางครัง้ผู้ท่ีถูกรงัแกคิดว่าจาํเป็นท่ีจะตอ้งแก้แคน้ดว้ยการสูก้ลับใช้อาวุธ
ตอบโตห้รือแมก้ระทั่งฆา่ตวัตาย (Garrett, 2003 อา้งถึงใน Gail, 2007) 
  1.6.2 ผลกระทบตอ่ผูร้งัแก 
   ถึงแมว้า่ผูร้งัแกจะเป็นผูก้ระทาํ แตจ่ากการศกึษาของนกัวิชาการกลบัพบว่าพวกเขา
ได้รับผลกระทบจากการรังแกด้วยเช่นกัน โดยจากพฤติกรรมการรังแกท่ีอาจพัฒนาไปเป็น
พฤติกรรมอาชญากรรมท่ีรุนแรงมากขึน้หรือนาํไปสู่การเข้าสู่การลงโทษตามกระบวนการทาง
กฎหมายไดใ้นอนาคต  (Sullivan; et al. 2004 ; Garrett, 2003 ; Gail, 2007)และพบว่ามี
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ความสมัพนัธก์บัการทาํรา้ยตนเอง ความคิดหรือการพยายามฆ่าตวัตาย การใชค้วามรุนแรง และ
ปัญหาการเรียน เม่ือโตขึน้มีความสมัพนัธก์ับโรคทางจิตเวช การทาํผิดกฎหมาย ปัญหาดา้น
ความสมัพนัธ์ ปัญหาในการทาํงาน และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อตา้นสงัคม (Wolke & 
Lereya, 2015) 
  1.6.3 ผลกระทบตอ่ผูเ้ห็น/มีสว่นรว่มในเหตกุารณ ์
   ผูท่ี้ไมไ่ดมี้สว่นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการรงัแก ไมไ่ดเ้ป็นทัง้ผูก้ระทาํ หรือว่าถกูกระทาํ 
หากแตบ่ทบาทของผูเ้ห็น/มีสว่นรว่มในเหตกุารณก์ลบัสาํคญัตอ่การรงัแกเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นตวั
แปรสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้หตกุารณย์ิ่งหนกัขึน้ หรือจะหยุดยัง้ไม่ใหด้าํเนินต่อ และพวกเขาเองก็เป็น
หนึ่งในเหย่ือซึ่งไดร้ับผลกระทบจากการรังแกนีด้้วยเช่นกัน ผู้ท่ีเห็ นเหตุการณ์การรังแกแต่ไม่
สามารถหยุดยั้งหรือช่วยเหลือผู้ท่ีถูกรังแกได้ อาจรู้สึกผิดหรือเป็นทุกข์ในภายหลังในขณะท่ี
ผู้เห็นเหตุการณ์จ ําพวกท่ีรู ้สึกสนุกร่วมกับการรังแกก็มีแนวโน้มท่ีจะถูกรังแกในภายหลัง  
(Education Development Center, 2013) และมีความสมัพนัธก์บัปัญหาดา้นอารมณ์ พฤติกรรม
แสดงออกแบบกา้วรา้ว ผลการเรียนไมดี่ และมีความคดิฆา่ตวัตาย (Wolke & Lereya, 2015) 
  ดงันัน้สรุปไดว้่าปัญหาพฤติกรรมการรงัแกมีผลกระทบกบันกัเรียนทัง้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผู้
รงัแก ผู้ถูกรังแก และผู้อยู่ในเหตุการณ์การรังแก ซึ่งผลกระทบท่ีไดร้ับโดยตรงคือ ปัญหาดา้น
อารมณ ์ท่ีทาํใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเม่ือสะสมมากขึน้เรื่อยๆ ก็อาจเป็นชนวน
สาํคญัท่ีอาจทาํใหส้่งผลกระทบในระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้ต่อไป หรือบางอย่างอาจเป็นผลกระทบ
เพียงเล็กนอ้ยท่ีไมค่อ่ยหนกัหนาสาหสัเท่าใดนกั เช่น ทาํใหเ้กิดความอบัอาย การนอนไม่หลบั และ
การนอนละเมอ เป็นตน้ เพราะฉะนัน้อาจกล่าวไดว้่าปัญหาการรงัแกระหว่างนกัเรียนเป็นปัญหาท่ี
สาํคญัท่ีบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามสนใจและใหค้วามร่วมมือในการ
แกไ้ขปัญหาและปอ้งกนัปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนท่ีปัญหาดงักล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึน้
ตอ่ไป 
 1.7 คุณลักษณะของนักเรียนทีม่ีพฤตกิรรมการรังแก 
  เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการรงัแกของผูท่ี้กระทาํและผูถ้กูรงัแกแลว้ ไม่จาํเป็นว่า
ผูก้ระทาํตอ้งมีรูปรา่งใหญ่โตท่ีสามารถรงัแกผูท่ี้มีรูปรา่งเล็กกวา่ หรือคนกลุม่ใหญ่ไปกระทาํคนกลุ่ม
เล็ก ในความเป็นจรงิสิ่งเหล่านัน้เป็นเพียงคณุลกัษณะบางประการเท่านัน้ เน่ืองจากมีคุณลกัษณะ
ด้านอ่ืนๆ อีกหลายประการ ซึ่งนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรังแกจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
(Olweus, 1995) 
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  1. เป็นบคุคลท่ีมีความคิดหรือมีทศันคติในทางบวกเก่ียวกับการใชค้วามรุนแรง คิดว่า
การใชพ้ฤตกิรรมความรุนแรงสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในชีวิตประจาํวนัและในสงัคมท่ีเขา
อยูไ่ด ้
  2. เป็นบุคคลท่ีไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ื น ไม่สนว่าบุคคลท่ีเขารังแกนั้นจะมี
ความรูส้กึ หรือไดร้บับาดเจ็บหรือไมอ่ยา่งไร 
  3. เป็นบคุคลท่ีไมรู่จ้กัการใหอ้ภยั เม่ือเคา้ไปรงัแกผูอ่ื้นแลว้โดนรงัแกคืนบา้ง เคา้จะรูส้ึก
โกรธแคน้ และตอ้งการหาโอกาสแกแ้คน้เพ่ือนนกัเรียนคนดงักลา่ว 
  4. เป็นบุคคลท่ีไม่รูจ้กัการสาํนึกผิด คิดว่าสิ่งท่ีตนเองทาํถูกตอ้งแมจ้ะมีคนบอกว่าเป็น
สิ่งท่ีไม่ดี ไม่ควรทาํอีก และไดร้บัการลงโทษแลว้ก็ตาม ตนเองก็ยงัไม่สาํนึกผิด ยงัมีการแสดงการ
กระทาํเหลา่นัน้ตอ่ไป 
  5. เป็นบคุคลท่ีไม่มีระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและหอ้งเรียน และ
พรอ้มท่ีจะฝ่าฝืนกฎระเบียบเสมอ และชอบแสดงพฤตกิรรมเป็นผูมี้อิทธิพลพลงัอาํนาจและควบคมุ
คนอ่ืนๆ 
  6. เป็นบคุคลท่ีมีความคกึคะนองและชอบความทา้ทาย มีความคิดท่ีจะหาโอกาสรงัแก
ผูอ่ื้นอยู่เสมอ และรงัแกผูอ่ื้นไปทั่ว โดยไม่สนใจว่าจะเป็นใครก็ตาม และจะกลบัมาแกแ้คน้หรือไ ม ่
อยา่งไร 
  7. เป็นบุคคลท่ีมีความนับถือในตนเองตํ่า โดยคิดว่าตนเองเป็นคนท่ีซึ่งไรคุ้ณค่าและ
ผูอ่ื้นไม่ตอ้งการ จึงพยายามท่ีจะแสดงออกเพ่ือเรียกรอ้งความสนใจและความเขา้ใจจากคนรอบ
ขา้งอยูเ่สมอ 
  8. เป็นบุคคลท่ีขีโ้มโหง่ายและมีอารมณ์ฉุนเฉียว เม่ือมีบุคคลใด ทาํให้โกรธ โมโห 
หรือไม่พอใจก็จะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว ชอบพูดจาเสียดสี ประชดประชัน บางครั้งก็มีการ
แสดงออกดว้ยการทาํลายสิ่งของและทาํลายรา่งกายคนรอบขา้งและคนอ่ืนๆ 
  สรุปไดว้่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกเป็นบุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีไม่ดีเก่ียวกับการใช้
ความรุนแรง เป็นบคุคลท่ีเห็นแก่ตวั ไม่รูจ้กัการใหอ้ภยั ไม่มีการสาํนึกผิด ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบ มี
ความคกึคะนอง ชอบความทา้ทาย ขีโ้มโหง่าย และมีอารมณ ์ฉนุเฉียว ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีถกูเพ่ือน
รงัแกเป็นบคุคลท่ีขาดทกัษะทางสงัคม มีเพ่ือนนอ้ย ชอบอยู่อย่างสนัโดษ มีความอ่อนแอ มีปมดอ้ย 
และร่างกายพิการ ซึ่งจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมการรงัแกระหวา่งนกัเรียนในโรงเรียนได ้
 



  52 

 1.8 กระบวนการของการข่มเหงรังแก 
  โคโรโลโซ (Coloroso, 2005) แบง่ขัน้ตอนของการข่มเหงรงัแกไว้ 6 ขัน้ตอน แตล่ะ
ขัน้ตอนจะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการขม่เหงรงัแกดงันี ้
  ขัน้ท่ี 1: สาํรวจภูมิทศัน ์(Survey the Landscape) ผูข้่มเหงรงัแกจะเลือกบริเวณท่ีมี
เหย่ือใหข้ม่เหงรงัแก โดยจะสงัเกตลกัษณะเด็กท่ีน่าจะเป็นเปา้หมายไดแ้ละสงัเกตว่ามีผูใ้หญ่เฝา้ดู
อยูห่รือไม ่ขณะท่ีผูต้กเป็นเปา้หมายยงัไมรู่ต้วั และผูเ้ห็นเหตกุารณย์งัทาํกิจกรรมเชน่เดียวกนั  
  ขัน้ท่ี 2: ทาํการทดสอบ (Test Run) เม่ือเลือกเปา้หมายแลว้จะลองหยั่งเชิงดว้ยการเขา้
ไปก่อกวนเป้าหมายเล็กนอ้ยราวกับว่าเป็นอุบตัิเหตแุละสังเกตปฏิกิริยาทัง้ผูถู้กข่มเหงรงัแกและ
ผูเ้ห็นเหตกุารณด์ว้ยคาํหยาบคายและเจ็บปวดเพ่ือลดความนา่เช่ือถือตอ่เปา้หมาย 
  ผู้ถูกข่มเหงรังแกแสรง้ทาํเป็นไม่รู ้ไม่ชีแ้ละรู ้สึกแย่ลง แต่ไม่รูจ้ะทาํอย่างไร ขณะท่ี
ผูเ้ห็นเหตกุารณเ์บือนหนา้หนีหรือหวัเราะใหก้ารช่วยสนบัสนนุเป็นใจกบัผูข้่มเหงรงัแก สนกุกบัการ
แสดงออกของเปา้หมายท่ีถกูก่อกวน 
  ขัน้ท่ี 3: ลงมือปฏิบตัิการ (Action) กล่าวคือมองเปา้หมายว่าเป็นวตัถท่ีุน่าขบขนั ไม่ใช่
ในฐานะเพื่อนหรอืคนเสมอภาคกนั แยง่สิ่งท่ีผูถ้กูขม่เหงรงัแกกาํลงัทาํอยูโ่ยนไปอีกฟากของสนาม 
  ผูถู้กข่มเหงรงัแกตาํหนิตนเองท่ีตนถูกทาํรา้ย รังแกตนเองดว้ยคาํพูด เช่น ฉันมันห่วย 
ฉันมนัคนอ่อนแอ ฉันไม่มีใครเลย ตาํหนิตนเองท่ีไรค้วามสามารถ รูส้ึกไรอ้าํนาจท่ีจะตอ่กรกบัผูข้่ม
เหงรงัแก พยายามหาเหตผุลวา่ผูข้ม่เหงรงัแกไมต่ัง้ใจจะทาํรา้ยจรงิๆ หรอก 
  ผูท่ี้เห็นเหตุการณบ์างคนเดินหนีบริเวณนั้นและรูส้ึกผิดท่ีไม่ไดห้ยุดยัง้ผูข้่มเหงรงัแก 
รูส้ึกช่วยอะไรไม่ไดแ้ละกลวัจะเกิดกับตน และอดคิดไม่ไดว้่าตนจะเป็นคนตอ่ไป บางคนร่วมกลุ่ม
กันพูดคุยขุดคุย้เอาสิ่งท่ีไม่ดีของผูถู้กกระทาํและเริ่มทาํกิจกรรมในหมู่ตวัเองต่อไปโดยไม่สนใจ 
กระบวนการเห็นคนเป็นวตัถุ (Depersonalize) และการลดคณุคา่คน (Desensitization) นีอ้าจทาํ
ใหผู้ข้ม่เหงรงัแกและผูเ้ห็นเหตกุารณก์ระทาํความรุนแรงและกา้วรา้วตอ่ผูถ้กูขม่เหงรงัแกรุนแรงมาก
ขึน้ 
  ขัน้ท่ี 4: มีความกลา้ (Emboldened) ผูข้่มเหงรงัแกยิ่งไดใ้จท่ีจะกระทาํตอ่ และเริ่ม
กา้วรา้ว คกุคามทางร่างกายเพิ่มขึน้ เพ่ือคอ่ยๆ ทรมานผูถ้กูข่มเหงรงัแกทีละนอ้ยๆ เขารูส้ึกเต็มไป
ดว้ยอาํนาจ  
  ผูถู้กข่มเหงรงัแกจะใชเ้วลาขณะเรียนคิดหาทางหลีกเล่ียงผูข้่มเหงรงัแกไม่สนใจการ
เรียน เกิดเจ็บป่วยทางกาย ปฏิเสธท่ีจะไปเล่นท่ีสนาม หอ้งนํา้ และโรงอาหารเพราะรูส้ึกหมด
หนทางและสิน้หวงั 
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  ผู้ชมแบ่งเป็นสองฝ่ายคือกลุ่มท่ีหนึ่งหลีกเล่ียงผู้ข่มเหงรังแกเพ่ือหลีกเล่ียงการ
เผชิญหนา้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขา้รว่มในการข่มเหงรงัแก ทัง้สองกลุ่มกลวัผูข้่มเหงรงัแกและบอกกับ
ตนเองว่าจะไม่เป็นรายต่อไป ครัง้นีเ้ป็นจงัหวะของเหย่ือตอ้งถูกข่มเหงรงัแกเพราะอ่อนแอและมี
เพ่ือนนอ้ย 
  ขัน้ท่ี 5: จดุสงูสดุของความเจ็บปวด (Pinnacle of Pain) ผูข้ม่เหงรงัแกทาํรา้ยเปา้หมาย
เลวรา้ยมากขึน้ ขาดสติ ไม่เอาใจเขาใส่ใจเรามองว่าตนเองมีอาํนาจและเป็นท่ีช่ืนชอบ เขารูส้ึกว่า
จะตอ้งเป็นท่ีหนึ่ง ขาดความอดทนและเป็นท่ีเลืองลือถึงความพอใจท่ีกีดกนัคนอ่ืน 
  ผูถู้กข่มเหงรงัแกมีความซึมเศรา้และเดือดดาลมากขึน้  โกรธตวัเองท่ีถูกข่มเหงรงัแก 
ผูเ้ห็นเหตกุารณแ์ละผูใ้หญ่ท่ีไม่อาจช่วยเขาไดเ้น่ืองจากขาดเรียนมากและไม่สนใจในการเรียนจึง
ทาํใหไ้ดผ้ลการเรียนตํ่า ย่ิงทาํใหเ้ขากดดนัและอบัอาย ไม่อาจกลบัมาสู่เสน้ทางท่ีสรา้งสรรคใ์นการ
ควบคุมชีวิตของตนไดอี้กจึงใชเ้วลากับการหาทางการแก้แคน้อาจเข้าร่วมกับกลุ่ม  “ท่ีไม่พึง
ปรารถนา” ซึ่งรว่มคดิวางแผนในการแกแ้คน้หรืออาจถอยหนีไปสู่ความโดดเด่ียวและเนรเทศตนเอง 
  ผูช้มทาํหนึ่งในส่ีอย่างคือ 1) ยงักลวัผูข้่มเหงรงัแกและตาํหนิเหย่ือท่ียอมตกเป็นเหย่ือ  
2) เขา้รว่มการขม่เหงรงัแก 3) มองไมเ่ห็นใครจะช่วยได ้ทาํไม่รูไ้ม่ชี ้รูส้ึกหมดหนทางท่ีจะยตุิการข่ม
เหงรงัแกหรือยงัคงรูส้กึแย่ 4) มองไมเ่ห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งยตุิ 
  ขัน้ท่ี 6: ขัน้สดุทา้ย (Final) ผูข้่มเหงรงัแกมีความรูส้ึกท่ีไม่ดีตอ่ตวัตนติดตวั ขาดทกัษะ
ทางสังคมและตอบโต้อย่างก้าวร้าวต่อการยั่ วยุดูถูกและการยั่ วยุตามท่ีรับรู ้การข่มเหงรังแก
กลายเป็นวิถีชีวิตในความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลสงัคมและการทาํงานเห็นการข่มเหงรงัแกเป็นเรื่อง
ธรรมดาเห็นผลการทาํลายจากการข่มเหงรงัแกไม่ใช่เรื่องสาํคญัโดยหาเหตผุลเขา้ขา้งตนและการ
ขอโทษ อาจข่มเหงรังแกลูกของตนเองให้ดาํรงวงจรความรุนแรงต่อไปอาจก้าวสู่การประกอบ
อาชญากรรมและจบลงท่ีถกูคมุขงั 
  ผูถู้กข่มเหงรงัแกนัน้ไม่ไวใ้จผูใ้หญ่ท่ีจะปกป้องหรือช่วยตนเองและแยกตวัจากการมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนทาํอะไรก็ไดท่ี้จะทาํใหค้วามเจ็บปวดหมดไปโทสะท่ีอัดอยู่ขา้งในอาจ
ระเบิดไปสู่ความกา้วรา้วท่ีรุนแรงต่อผูข้่มเหงรงัแก และผูช้่วยของผูข้่มเหงรงัแก ผูช้มท่ีไม่ทาํสิ่งใด
เลย และผูใ้หญ่ท่ีชว่ยเขาไมไ่ด ้เป็นไปไดท่ี้อาจเลือกฆ่าตวัตายเพ่ือหนีความเจ็บปวดเม่ือประสบกบั
ความทกุขม์ากๆ อาจทาํใหบ้นัดาลโทสะและจบลงดว้ยการฆ่าตวัตายในหลายรูปแบบหรือจบชีวิต
ดว้ยการถกูคมุขงั 
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  ผูเ้ห็นเหตกุารณเ์ก็บความรูส้ึกผิดไวด้ว้ยความรูส้ึกว่าตนเองไม่อาจช่วยเหลือไดแ้ละ
คอ่ยๆ หมดความรูส้ึกตอ่ความรุนแรงจนเห็นการข่มเหงรงัแกเป็นเรื่องเล็กและปกติท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของวยัเดก็ไมเ่ห็นเป็นเรื่องสาํคญั และสง่ผา่นความเช่ือนีไ้ปยงัลกูๆ 
 1.9 ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องของพฤตกิรรมการรังแก 
  พฤตกิรรมการรงัแกระหว่างนกัเรียนในโรงเรียนถือว่าเป็นปัญหาระดบัประเทศและเป็น
ปัญหาระดบัโลกท่ีเกิดขึน้ตามปกติและเกิดขึน้อย่างแพรห่ลายในหลายโรงเรียนทั่วประเทศและทั่ว
โลก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีบุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายต่างก็รับรู ้และทราบกันดี ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง 
นกัเรียน พ่อแม่ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ผูบ้ริหาร และบคุลากรทางการศกึษา โดยปัญหาดงักล่าวยงั
เป็นปัญหาท่ีน่าวิตกกังวลอย่างยิ่งท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต สภาพจิตใจ อารมณ ์
ความรูส้ึก และร่างกายของนักเรียน ทั้งท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกและ
นักเรียนท่ีถูกเพ่ือนรงัแก นอกจากนีเ้หตุการณ์การรงัแกของนักเรียนยังเป็นปัญหาท่ีสรา้งความ
เดือดรอ้นหนกัใจใหก้บัพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ผูบ้ริหารการศกึษา และบคุคลอ่ืนๆ ในสงัคม 
ถา้หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ขก็จะสง่ผลรา้ยหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายตอ่นกัเรียนหรือสงัคมในอนาคต
ได ้เพราะนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกซํา้ๆ กันหลายๆ ครัง้จนกลายเป็นนิสยัความเคยชินอาจ
ส่งผลให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความหยาบคาย ก้าวร้าว ป่าเถ่ือน อันธพาล และในท่ีสุดอาจ
กลายเป็นอาชญากรในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลต่อเน่ืองทาํใหเ้กิดปัญหาการใชค้วาม
รุนแรงในครอบครวั ทัง้การกระทาํต่อคู่สมรส การกระทาํต่อบุตรหลาน และการกระทาํต่อบิดา
มารดาท่ีแก่ชรา ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีถกูเพ่ือนรงัแกมกัไดร้บัผลกระทบดว้ย เช่น ทาํใหก้ารใชชี้วิตใน
โรงเรียนไม่มีความสุข เกิดความทุกขใ์จ มีความเครียด มีความหวาดระแวง และบางกรณีมีการ
พกพาอาวธุเพื่อใชใ้นการปอ้งกนัตวัหรือใชแ้กแ้คน้กบันกัเรียนท่ีเคยรงัแกตนมาก่อน เป็นตน้ 
  1.9.1 ความภาคภมูิใจในตนเอง 
   ความภาคภูมิใจในตนเองหมายถึงการประเมินตนเองว่าเป็นคนอย่างไร ถา้บุคคล
ใดแสดง ความรูส้กึว่าตนเองไรค้า่แสดงว่าเขาเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า แตถ่า้บคุคล
ใดแสดงความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ก็แสดงว่าเขาเป็นผู้ท่ีมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูง รวมทั้งเป็นการรับรู ้ตนเองว่าตนเองมีคุณค่าตามท่ีตนเองรับรู ้หรือไม ่
อย่างไร ซึ่งการประเมินคุณค่านีน้าํไปสู่การยอมรบัตนเอง มีความพอใจในตนเอง และมีความ
สอดคล้องกันระหว่าง มโนทัศนข์องตนเองกับจินตนาการส่วนตน และมีความรูส้ึกว่าตนเองมี
คณุค่า มีความหมาย สามารถทาํอะไรใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้(Bandura, 1986; Rice, 1996; 
กาญจนา พงศพ์ฤกษ์, 2523) ความภาคภูมิใจในตนเองหมายถึงความรูส้ึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง
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ในทางท่ีดี มีความเข้าใจตนเอง ยอมรับ ตนเอง มีอาํนาจในการควบคุมตนเอง มีความรูส้ึกว่า
ตนเองมีความสามารถมีคณุคา่ ทาํอะไรใหป้ระสบความสาํเร็จตามเปา้หมายของตนได ้รวมทัง้เป็น
การแสดงความเคารพของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง มองเห็นตนเองว่าเป็นคนมีค่า โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนว่าดีกว่าหรือเลวกว่า และไม่คิดว่าตนเองตอ้งเป็นคนเลอเลิศ แต่ควร
ตระหนักในข้อจาํกัดของตนและสามารถคาดหวังได้ว่าจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ได้อย่างไร 
(Maslow, 1970; ธีระ ชยัยุทธยรรยง, 2544) ซึ่งเป็นการพิจารณาตดัสินคณุค่าของตนเองตาม
ความรูส้ึกนึกคิดและตามทศันคติท่ีมีต่อตนเองทัง้ในดา้นดีและดา้นไม่ดี เช่น เรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประสบความสาํเร็จ เรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกับการประสบความลม้เหลว เรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิเสธตนเอง การพึ่งตนเอง และคิดว่าตนเองมีคา่ในสงัคม ตลอดจนการไดร้บัการยอมรบั
จากบคุคลอ่ืนและจากสงัคม ซึ่งเป็นคณุคา่และการยอมรบัท่ีได้รบัจากบคุคลท่ีมีความหมายและมี
ความสาํคญัตอ่เขา เป็นตน้ (White, 1972; อรอมุา สงวนญาต,ิ 2544) 
  ดงันัน้ความภาคภูมิใจใจตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถประเมิน  ตดัสิน และ
พิจารณา คณุค่าของตนเองตามความรูส้ึกนึกคิดและตามทศันคติท่ีมีต่อตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะ
เรื่องราวในทางท่ีดี เชน่ รูส้กึวา่ตนเองเป็นบคุคลท่ีเก่ง มีความรูค้วามสามารถ มีคณุคา่ มีประโยชน์
ตอ่สงัคม ไดร้บัความช่ืนชมจากบุคคลรอบขา้ง มีความพึงพอใจในตนเอง ยอมรบันบัถือตนเอง มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั และเป็นท่ียอมรบัทัง้จากบคุคลในครอบครวั กลุ่มเพ่ือน 
ครูอาจารย ์และบุคคลทั่วไป รวมทัง้เป็นความรูส้ึกนึกคิดและทศันคติท่ีบุคคลมีต่อตนเองว่ามีการ
เคารพและการยอมรับตนเองว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคัญ มีความรู้ความสามารถ และใช้
ความสามารถท่ีมีอยู่ กระทาํสิ่งต่างๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย มียอมรบันับถือ
ตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการเคารพในตนและผูอ่ื้น และมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายโดย
บคุคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสงูเป็นบุคคลท่ีเห็นคณุค่าในตนเองตามความเป็นจริง รูส้ึกว่า
ตนเองมีความสาํคญัมีทศันคติท่ีดี มีความรูส้ึกมั่นคงและปลอดภัย ไม่หวั่นไหวต่อคาํวิจารณห์รือ
การตาํหนิจากผูอ่ื้น มีความเช่ือมั่นในตนเองสงู ยอมรบัและพึงพอใจกบัสิ่งท่ีตนเองเป็นและสิ่งท่ีมี
อยู่ เป็นบคุคลท่ีมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ตดัสินใจและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ไดร้บัการยอมรบั
จากผู้อ่ืนและสังคม เปิดใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน ใส่ใจและสามารถรับรู ้
ความรูส้กึของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งละเอียดออ่น ตลอดจนสามารถสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดดี้ ในขณะท่ี
บคุคลท่ีมีความภาคภมูิใจในตนเองตํ่า จะเป็นบคุคลท่ีขาดความเช่ือมั่นในตนเอง วิตก กงัวลสงู คบั
ขอ้งใจสงู มีทศันคติเก่ียวกบัตนเองในทางลบ มกัคิดว่าตนไม่สาํคญั ไรค้า่ ไม่เช่ือในความสามารถ
ของตนเอง ไม่กลา้แสดงออก ไม่กลา้ทาํในสิ่งท่ีทา้ทายความสามารถ ชอบหนีปัญหา ชอบอยู่โดด
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เด่ียวอย่างสันโดษ ขาดทักษะในการสรา้งสัมพันธภาพกับผูอ่ื้น และตอ้งการการยอมรบั ความ
ชว่ยเหลือ และความเห็นอกเห็นใจจากสงัคมและบคุคลรอบขา้งมาก 
  1.9.2 ความตระหนกัในตนเอง 
   1) ความหมายของความตระหนกัในตนเองความตระหนกัในตนเองมีความหมาย
เหมือนกับความสาํนึกในตนเองซึ่งเป็นกระบวนการรบัรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการใหค้วามสนใจและให้
ความสาํคัญกับการรับรูข้องตนเอง ซึ่งเป็นการมุ่งตนเองท่ีถูกเหน่ียวนาํและไดร้ับอิทธิพลจาก
ภายนอก และทาํใหเ้กิดผลรวมของความคดิและความรูส้ึกของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเอง เป็นสภาวะทาง
จิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึก ความเช่ือ ความคิด และความปรารถนาต่างๆ  ท่ีเกิดจากการรบัรู ้
และความสาํนึก เป็นสภาวะท่ีบุคคลไดร้บัรูห้รือไดป้ระสบการณต์่างๆ แลว้มีการประเมินค่าและ
ตระหนกัถึงความสาํคญัท่ีตนเองมีสิ่งนัน้ๆ ซึ่งเป็น เรื่องสภาวะต่ืนตวัของจิตใจต่อเหตุการณห์รือ
สถานการณ์นั้นๆ อันเน่ืองมาจากระยะเวลาหรือประสบการณ์และสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้า
ภายนอกเป็นปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุทําให้บุคคลเกิดความตระหนักในตนเองขึน้ (Fenigstein, 
Scheier, & Buss, 1975; Kinney, Smith, & Donzella, 2001) รวมทัง้เป็นการรูส้มัผสัเก่ียวกบั
ตนเอง บคุคลอ่ืน และสิ่งแวดลอ้มในขณะนัน้ๆ สามารถเขา้ใจในตนเองไดว้่า ตนเองกาํลงัทาํอะไร 
คิดอะไร รูส้ึกอย่างไร รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมิน สถานการณท่ี์เกิดขึน้กับตนเองได้  (Koffka, 
1978; สุขฤดี ธัชศฤงคารสกลุ, 2543) ความตระหนกัในตนเองเป็นการรบัรูส้มัผสัเก่ียวกับตนเอง 
บคุคลอ่ืน และสิ่งแวดลอ้มในขณะนัน้ กล่าวคือมีการรบัรูว้่าตนเองกาํลงัคิดอะไร กาํลงัรูส้ึกอย่างไร 
และกาํลังทาํอะไรกับตนเองหรือผูอ่ื้นหรือสิ่งอ่ืนๆ ในขณะนัน้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการรับรู ้เ ก่ียวกับตนเองในเรื่องของจุดดี จุดด้อย ความคิด 
ความรูส้กึ การกระทาํ ความปรารถนาและไมพ่งึปรารถนาของตนเองในขณะนัน้ ตลอดจนสามารถ
เขา้ใจและยอมรบัความแตกตา่งระหว่างตนกบัผูอ่ื้นตามสถานการณห์รือเหตกุารณห์รือสิ่งเรา้อ่ืนๆ 
ท่ีเขา้มากระตุน้ (Madsen & Goins, 2002; Wang, Kick, Fraser, & Burns, 1999; วริญญา อรรถ
ยกุต,ิ 2543) 
   2) ลกัษณะของผูท่ี้มีความตระหนกัในตนเอง บคุคลท่ีมีความตระหนกัในตนเองจะ
เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการรูเ้ท่าทนัอารมณข์องตนเอง รูถ้ึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความรูส้ึก
นัน้ๆ และคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมาได ้เป็นบคุคลท่ีสามารถประเมินตนเองไดต้ามความเป็นจริง
และรูจุ้ดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง เป็นบุคคลท่ีมีความมั่นใจในตนเองและเช่ือมั่นในความสามารถ
และมีคุณค่าในตนเอง และเป็นบุคคลท่ีสามารถจัดการกับความรูส้ึกภายในตนไดโ้ดยใหอ้ยู่ใน
สภาวะท่ีพอเหมาะพอดี (Goleman, 1998) นอกจากนีบ้คุคลท่ีมีความตระหนกัในตนเองยงัเป็น



  57 

บคุคลท่ีมีความตระหนกัและเขา้ใจในอารมณข์องตนคือรูว้า่ตนกาํลงัรูส้กึอยา่งไรและเพราะอะไรจึง
มีความรูส้กึแบบนี ้เป็นบคุคลท่ีรูว้า่ความคดิ ความรูส้ึก และการกระทาํนัน้เก่ียวพนักนัอย่างไร เป็น
บคุคลท่ีรูว้า่ความรูส้กึของตนมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีของตนหรือไมอ่ยา่งไร และเป็นบคุคล
ท่ีสามารถประเมินตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รูว้า่ตนเองมีจดุแข็งและจดุอ่อนอะไรบา้ง พยายามพฒันา
จุดแข็งใหแ้ข็งยิ่งขึน้ และเปล่ียนจุดอ่อนท่ีมีอยู่ใหก้ลายเป็นจุดแข็ง (อรอุมา สงวนญาติ, 2544)
รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีการเข้าใจและรับรู ้เ ก่ียวกับอารมณ์ของตนเองว่าตั้งอยู่ในอารมณ์ใดมี
ความรูส้ึกอย่างไร เป็นบุคคลท่ีรูเ้ท่าทนัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากอารมณค์วามรูส้ึกท่ีตนมีอยู่ใน
ขณะนัน้ เป็นบคุคลท่ีเขา้ใจถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง ความคิด อารมณค์วามรูส้ึก การพดู และการ
กระทาํ เป็นบุคคลท่ีเขา้ใจและรบัรูเ้ก่ียวกับจุดแข็ง จุดเดน่หรือจุดอ่อนจดุดอ้ย เป็นบุคคลท่ีเปิดใจ
กวา้งและพรอ้มท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นบุคคลท่ีมี
ความหนกัแน่นในจดุยืนของตน เป็นบคุคลท่ีกลา้ตดัสินใจอย่างเด็ดเด่ียวแมใ้นสภาวะความกดดนั
และกลา้ยืนยนัถึงสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความถกูตอ้ง (ทศพร ประเสริฐสขุ, 2542; นนัทา สูร้กัษา, 
2542) 
   ดงันัน้สรุปไดว้่าความตระหนักในตนเองหมายถึงความสามารถของบุคคลในการ
สงัเกตอารมณ ์ความรูส้กึและผลท่ีตามมาของอารมณค์วามรูส้ึกนัน้ๆ และเป็นการรูเ้ท่าทนัอารมณ์
และความรูส้ึกของตน รูเ้ก่ียวกับสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดอารมณแ์ละความรูส้ึกนัน้ สามารถรูจ้ักและ
เขา้ใจตนเองในดา้นอารมณ ์ความรูส้กึ ความคิด ความสนใจ ความตอ้งการ ลกัษณะทางกายภาพ 
และพฤติกรรมการกระทาํต่างๆ มีสติอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนทักษะความสามารถ บุคลิกภาพ 
คา่นิยม และความสนใจท่ีมีอยู่ภายในตนเอง โดยการสาํรวจและประเมินตนเองไดต้รงตามความ
เป็นจรงิ ยอมรบั สภาพความเป็นจรงิของตนเอง รูจ้ดุเดน่จดุดอ้ยของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง 
ตลอดจนรูว้า่ ผูอ่ื้นหรือสงัคมคดิเก่ียวกบัตนอยา่งไร และจะปฏิบตัิตนอย่างไรเพ่ือใหผู้้อ่ืนหรือสงัคม
เกิดความพอใจ นอกจากนีค้วามตระหนกัในตนเองยงัหมายถึงภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกบัความรูส้ึก 
ความคดิ และความปรารถนาตา่งๆ เกิดจากการรบัรูแ้ละความสาํนึกเป็นสภาวะท่ีบคุคลไดร้บัรูห้รือ
ได ้ประสบการณต์า่งๆ แลว้มีการประเมินคา่และตระหนกัถึงความสาํคญัท่ีตนเองมีสิ่งนัน้ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องสภาวะต่ืนตวัของจิตใจต่อเหตุการณห์รือสถานการณน์ัน้ๆ ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาหรือ
ประสบการณแ์ละสภาพแวดลอ้มหรือสิ่งเรา้ภายนอกเป็นปัจจยัท่ีทาํใหบ้คุคลเกิดความตระหนกัใน
ตนเองขึน้ ซึ่งเป็นการรบัรูถ้ึงสมัผสัเก่ียวกบัตนเอง บคุคลอ่ืน และสิ่งแวดลอ้มในขณะนัน้ๆ สามารถ
เข้าใจในตนเองไดว้่า ตนเองกาํลังทาํอะไร คิดอะไร รูส้ึกอย่างไร รวมทัง้สามารถท่ีจะประเมิน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองได้ และเป็นการรับรู ้เก่ียวกับตนเองในเรื่องของจุดดี จุดด้อย 
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ความคิด ความรู้สึก การกระทาํ ความปรารถนาและไม่พึงปรารถนาของตนเองใ นขณะนั้น 
ตลอดจนสามารถเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างตนกับผู้อ่ืนตามสถานการณ์หรือ
เหตกุารณท่ี์เขา้มากระตุน้ 
  1.9.3 ความคบัขอ้งใจ 
   ความคบัขอ้งใจเป็นความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากบุคคลไม่ไดร้บัการตอบสนองตาม
ความตอ้งการของตนเอง หรือบคุคลไม่สามารถกระทาํหรือแสดงออกได้ดงัท่ีตนเองปรารถนา อาจ
เป็นเพราะมีอปุสรรคหรือมีความขาดแคลนบางอยา่ง จนทาํใหบ้คุคลนัน้เกิดความอึดอดัใจหรือ ขุ่น
เคืองใจหรือความคบัขอ้งใจ และทาํใหบ้คุคลตอ้งประสบปัญหาตา่งๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาทางดา้นสภาพจิตใจหรือความรูส้ึกท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความหงุดหงิด กระวนกระวาย 
และกลุม้ใจ สิ่งเหลา่นีม้าจากความปรารถนาท่ีบคุคลมุง่หวงั แตถ่กูขดัขวางทาํใหแ้รงจงูใจลดลงจน
บั่นทอนความพยายามไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายและไม่ตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้พราะ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเขาตอ้งเผชิญ โดยอุปสรรคบางอย่างมีความเก่ียวขอ้งกับบุคคลนัน้โดยตรงและ
อุปสรรคบางอย่างมีความเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน ระบบงานหรือการทาํงาน ระเบียบ ประเพณี 
สิ่งแวดลอ้ม และสภาพสงัคม โดยความคบัขอ้งใจนัน้สามารถแบง่เป็นระดบัท่ีรุนแรงและระดบัท่ีไม่
รุนแรง และยังขึน้อยู่กับความถ่ีหรือการเกิดขึ ้นบ่อยๆ ของความคบัขอ้งใจดว้ย ดงัท่ีนักวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความคบัขอ้งใจว่าหมายถึงภาวะท่ีเกิดจากความรูส้ึกอึดอดัใจ ขดั
ใจ ไม่สบายใจ และหงุดหงิดใจ ซึ่งเป็นความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองตามความตอ้งการ เพราะมีอุปสรรคต่างๆ มาขดัขวาง ทัง้อุปสรรคท่ีเกิดจากภายในตวั
บุคคล เช่น ความบกพร่องหรือความพิการของบุคคล และความรูค้วามสามารถตํ่า เป็นตน้ และ
อุปสรรคท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล เช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคม กฎระเบียบขอ้บงัคบั และ 
พฤติกรรมการตอบสนองและการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ จนทาํใหเ้กิด
อาการกระวนกระวายใจ กลุม้ใจ และไม่มีความสุขกายสบายใจ หรือบางครัง้ส่งผลทาํใหบุ้คคล
ตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับอารมณแ์ละความรูส้ึกในขณะนัน้ เช่น ความกลัว ความโกรธ 
ความเครียด ความวิตกกงัวล ความเกลียดชงั ความทอ้แท ้และความผิดหวงั เป็นตน้ จนในท่ีสดุทาํ
ใหแ้สดงพฤติกรรมกา้วรา้ว พฤติกรรมการรงัแก และพฤติกรรมรุนแรง (จิราภรณ ์ตัง้กิตติภาภรณ์, 
2532; ฉวีวรรณ สตัยธรรม, 2541; ดนยั งามมานะ, 2537; นิ่มนชุ ประสานทอง, 2541; รุง่ระวี อคัร
วรรณ, 2547; ลิขิต กาญจนาภรณ,์ 2540; เสรมิเกียรต ิพรหมผยุม, 2545) 
 
 



  59 

  1.9.4 การอบรมเลีย้งดกูบัพฤตกิรรมการรงัแก 
   การอบรมเลีย้งดูเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้งท่ีดีและไม่ดีของ
นกัเรียน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่นกัเรียนไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากพ่อแม่ผูป้กครองในลกัษณะรูปแบบใด 
ซึ่งการอบรมเลีย้งดบูางรูปแบบหรือบางลกัษณะสามารถท่ีจะขดัเกลาจิตใจของนกัเรียนใหรู้จ้กัผิด
ชอบชั่วดี เป็นการแนะนาํสั่งสอนฝึกฝนใหน้กัเรียนมีความประพฤตท่ีิดี เป็นนกัเรียนท่ีมีระเบียบวินยั 
รูจ้ักควบคุมตนเองมีความรบัผิดขอบมีความฉลาดทางอารมณ ์มีจิตใจแจ่มใส มีสติปัญญาดี มี
ความเฉลียวฉลาด และมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้น จนทาํใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีดีท่ีพึง
ประสงค ์ในขณะท่ีการอบรมเลีย้งดบูางรูปแบบก็อาจทาํใหน้กัเรียนเกิดความอึดอดัใจ  คบัขอ้งใจ 
มี ความเก็บกด มีความวิตกกังวล มีวุฒิภาวะทางอารมณต์ํ่า และมีความสามารถในการปรบัตวั
เขา้กับผูอ่ื้นไดย้าก จนส่งผลทาํใหน้ักเรียบส่วนใหญ่กลบัมีพฤติกรรมในทางลบ ในทางท่ีไม่ถูกไม่
ควร และในทางท่ีไมดี่ อนัก่อใหเ้กิดปัญหาทัง้ตอ่ตนเอง ครอบครวั และสงัคม การอบรมเลีย้งดขูอง
ครอบครวัเป็นวิธีการหรือแนวทางท่ีพ่อแม่ผูป้กครองใชใ้นการดาํเนินการเพ่ือขดัเกลาจิตใจ ปลกูฝัง
คา่นิยม จิตสาํนึก และการประพฤติปฏิบตัิต่อเด็กหรือบุตรหลาน โดยการใหค้าํแนะนาํสั่งสอนให้
ความช่วยเหลือใหค้วามรกัความคุม้ครอง ใหค้วามอบอุ่น และตอบสนองความตอ้งการใหท้ัง้ทาง
ร่างกาย อารมณ ์และจิตใจกับเด็ก (Shapiro, 1997) เป็น กระบวนการแรกท่ีช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้
มาตรฐาน คา่นิยม บรรทดัฐานทางสงัคม วฒันธรรม และพฤติกรรมทางสงัคม โดยในระยะตน้ของ
ชีวิตจะมีพ่อแม่เป็นตวัแทนแรกของการอบรมเลีย้งด ูเป็นตวัแบบของพฤติกรรม แสดงการยอมรบั 
และให้ความอบอุ่นแก่เด็ก มีการจาํกัดขอบเขตหรือให้อิสระและลงโทษเม่ือมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการอบรมเลีย้งดูมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างยิ่ง 
(Mussen, Conger, & Kogan, 1990) และเป็นกระบวนการในการดแูลเอาใจใส่ ปกปอ้งคุม้ครอง 
และใหค้าํแนะนาํแก่เดก็ตลอดชว่งของพฒันาการ (Hamner & Tuner, 1990) นอกจากนีก้ารอบรม
เลีย้งดยูงัหมายถึงการอบรมสั่งสอนใหรู้จ้กัเก่ียวกบักฎระเบียบ และบรรทดัฐานทางสงัคม ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีเด็กจะไดร้บัการบ่มนิสัย บุคลิกภาพ ความเช่ือ ทัศนคติ และวัฒนธรรม (Green, 
1964) และเป็นแนวทางการปฏิบตัิของพ่อแม่ผูป้กครองท่ีมีต่อเด็ก เพ่ือเป็นการควบคมุพฤติกรรม
ของเด็กใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
การใหร้างวลั และการลงโทษ รวมทัง้การตอบสนองความตอ้งการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
ความรูส้กึ และสงัคม (Wright, 1976; ณฐัวฒุิ สวุรรณชา่ง, 2547; อมราวดี ณ อบุล, 2544) 
  ดงันั้นสรุปไดว้่าการอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ผูป้กครองมีความสาํคัญต่อบุคลิกภาพ 
อุปนิสัยใจคอ การแสดงพฤติกรรม และพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก ถ้าพ่อแม่ผูป้กครอง
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ตอ้งการท่ีจะใหบ้ตุรหลานของตนมีคณุลกัษณะเช่นใด พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งปฏิบตัิเช่นนัน้ เพ่ือให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตรหลานได้ประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งเด็กท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดูอย่าง
เหมาะสม กับสภาวการณ์ก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพและการปรับตัวต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และถ้าเด็กไดร้บัการอบรมเลีย้งดูท่ีไม่เหมาะสม ไม่ถูกไม่ควรกับ
สภาวการณก็์จะสง่ผลตอ่พฒันาการทางบคุลิกภาพท่ีไม่พึงประสงค ์ท่ีไม่ดีและท่ีขดักบับรรทดัฐาน
ทางสงัคม เป็นปัญหาในการปรบัตวัและสง่ผลทาํใหเ้กิดปัญหาตา่งๆ ไดง้่าย 
 1.10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมการรังแก 
  แนวทางท่ี 1 การใหค้าํปรกึษา (Counseling) การใหค้าํปรกึษาเป็นวิธีการหนึ่งในการ
ช่วยเหลือบคุคลท่ีไดร้บัความทกุขห์รือความไม่สบายใจในเรื่องตา่งๆ  อาจใชก้ารใหค้าํปรกึษาแบบ
รายบคุคล (Individual Counseling) หรือการใหค้าํปรกึษาเป็นกลุ่ม (กลุ่มผูข้่มเหงรงัแก หรือกลุ่ม
ท่ีถูกข่มเหงรงัแก หรือกลุ่มผูท่ี้อยู่ในเหตุการณก์ารข่มเหงรงัแก) ตลอดจนการให้คาํปรึกษา
ครอบครวั (Family Counseling) หากจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีพ่อแม่ หรือผูป้กครองเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
การขม่เหงรงัแก 
  แนวทางท่ี 2 การจดัตัง้ทีมช่วยเหลือ (Team Helper) รูปแบบการปอ้งกนัและแกไ้ขนี ้
เป็นท่ีนิยมมากในตา่งประเทศสาํหรบัระบบการปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในสถานศึกษา เพราะ
การไดร้บัความรว่มมือจากบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาสูก่ารช่วยเหลือและปอ้งกนัจะ
ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งมาก กลุม่บคุคลท่ีควรเขา้มามีสว่นเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการข่มเหงรงัแก 
ไดแ้ก่ ครูแนะแนว นกัใหค้าํปรกึษา จิตแพทย ์นกักฎหมาย ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูปกครอง พ่อแม ่
และชมุชน เป็นตน้ ซึ่งกลุ่มเหล่านีจ้ดัตัง้ขึน้เพ่ือคอยช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาการข่มเหงรงัแกใน
สถานศกึษา 
  แนวทางท่ี 3 การจดัระบบการใหบ้ริการ (Service System) การจดัระบบและใหบ้ริการ 
อาจรวมถึงการไดร้บัการสนบัสนนุจากระดบัผูบ้ริหารในสถานศกึษาทัง้ในระดบันโยบาย  (School 
Policies) ไดแ้ก่ มีการดาํเนินการจดัตัง้นโยบายขึน้ในสถานศึกษาถึงการข่มเหงรงัแกในโรงเรียน 
การจดัหลกัสูตรท่ีมีการสอดแทรกการปอ้งกันการข่มเหงรงัแกในชัน้เรียน  การรณรงคจ์ดัทาํป้าย
บริการสนเทศ (Information Service) ในสถานศึกษา การปลอดการข่มเหงรงัแกในโรงเรียน 
(Bully-Free School) หรือการจดักิจกรรมส่งเสริมการไม่ข่มเหงรงัแกในสถานศกึษา ทัง้นีค้วรมีการ
ดาํเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมของโรงเรียนเป็นตน้ (Meyers, 2014) 
  แนวทางท่ี 4 การวิจยั (Research) การวิจยัเป็นวิธีการหนึ่งสาํหรบัการเขา้ใจปัญหา
และสาเหตปัุญหาอนัเป็นแนวทางท่ีนาํไปสู่การนาํขอ้มูลต่างๆ จากการวิจยัไปประกอบกิจกรรม
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ตา่งๆ ในการดาํเนินการช่วยเหลือการข่มเหงรงัแก ทัง้นีอ้าจใชว้ิธีการวิจยัทัง้เชิงปริมาณ และ
คณุภาพ (Quantitative and Qualitative Research) ดงัตวัอยา่งงานวิจยั เช่น การใชโ้ปรแกรมการ
ฝึกฝนการกลา้แสดงออก (พรทิพย ์ทรยัพส์ิน, 2532) การใชโ้ปรแกรมการใหค้าํปรึกษากลุ่ม  
(ทศันีย ์ตระกลูศภุชยั, 2547; พชัรินทร ์เปรมสมาน, 2538; เพชรสดุา เพชรใส, 2525; วรรณรตัน ์
ศรีสวุรรณ,์ 2536; อทุยัวรรณ สขุพลบัพลา, 2533) การใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางบวกกบัการปรบั
สินไหม (สมัฤทธ์ิ แกว้พลศูรี, 2534) การใชโ้ปรแกรมการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ (วีระพนัธ ์เฮง
เจรญิ, 2538) การใชโ้ปรแกรมการฝึกการผอ่นคลายแบบจิตคลมุกาย (สมชาย เตียวตระกลู, 2529) 
การใชโ้ปรแกรมการฝึกทะฐะโยคะ(สพุตัรา สอนจนัทร,์ 2542) การใชโ้ปรแกรมการฝึกดนตรีไทย
และการควบคมุตนเอง (วิมลรตัน ์คาํวจันงั, 2544) การใชโ้ปรแกรมการฝึกพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ ์(ศริลิกัษณ ์พิณพาทย,์ 2545) การใชเ้ทคนิคการเรียนรูจ้ากผลกรรมของตวัแบบ(ณฐักานต ์
เกรียงศรี, 2547) และการใชโ้ปรแกรมกิจกรรมกลุ่มศกึษา (ฮลัเกาะฮ)ุ (เกษตรชยั และหีม, 2556)
นอกจากนีใ้นต่างประเทศยังมีโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการรงัแกท่ีผ่านกระบวนการวิจัยของ
นกัวิชาการจาํนวนมาก ตวัอย่างเช่น Bullying at school: Basic facts and effects of a school-
based intervention program (Olweus, 1994) The bullying prevention handbook: A guide 
for principals teachers and counselors (Hoover & Oliver, 1996) No-bullying program: 
Preventing bullying victim violence at school (Bitney & Title, 1997) Blueprints for violence 
prevention. Book nine: Bullying prevention program (Olweus, Limber, & Mihalic, 1999 ) 
Participant role approach to school bullying: Implications for interventions (Salmivalli, 
1999) The Seville anti- bullying in school project (Ortega & Lera, 2000) Olweus' core 
program against bullying and antisocial behavior: A teacher handbook (Olweus, 2001) 
Bullying prevention program: Excerpted from time to act and time to react (Evers, 2010)
เป็นตน้ 
  ดงันัน้จะสรุปไดว้่าในปัจจบุนัมีโปรแกรมปอ้งกนัเพ่ือแกไ้ขหรือลดพฤติกรรมการรงัแกท่ี
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และผา่นกระบวนการศกึษาวิจยัหรือทดลองตามหลกัวิชาการทัง้
จากการวิจยัในประเทศและตา่งประเทศจาํนวนมากท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้ซึ่งมีเทคนิควิธีการ
ในการแกไ้ขหรือลดพฤติกรรมการรงัแกมากมายหลากหลายวิธีดว้ย อาจนาํแบบคดักรองเพ่ือวดั
พฤติกรรมเส่ียงต่อการรงัแกของนกัเรียนมาใชค้วบคูก่ัน เพ่ือเป็นการคดักรองนกัเรียนสาํหรบัการ
แกไ้ขไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงกบับคุคล  
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 1.11 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการรังแก 
  ในประเทศไทยมีการศึกษาพฤติกรรมการรงัแกของเด็กนกัเรียนในสถานศึกษาดงัเช่น
งานวิจยัของ ธิดารตัน ์ปรุณะชยัคีรี (2558) ไดศ้ึกษากลยุทธใ์นการแกปั้ญหาการถูกรงัแกของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นการสํารวจแบบภาคตัดขวางในนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ในโครงการสขุภาพจิตในโรงเรียน สาขาจิตเวชเด็กและวยัรุน่ ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล จาํนวน 142 ราย โดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการ
รงัแกกันของนักเรียน ซึ่งไดร้บัการเรียบเรียงแปลจาก The Revised Olweus Bully/Victim 
Questionnaire เพ่ือคดักรองนกัเรียนท่ีถกูรงัแก และสมัภาษณน์กัเรียนท่ีถกูรงัแกแบบรายบคุคล
เก่ียวกบั ขอ้มลูพืน้ฐาน วิธีการท่ีถกูรงัแก ความถ่ี และกลยทุธวิธีท่ีใชเ้ม่ือถกูรงัแก พบว่ามีนกัเรียนท่ี
ถกูรงัแกเดือนละ 2-3 ครัง้หรือบ่อยกว่าจาํนวน 110 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.5 รูปแบบการถูก
รงัแกท่ีพบบอ่ยท่ีสดุคือ การถกูรงัแกดว้ยวาจา กลยทุธห์ลากหลายวิธีในการแกปั้ญหา วิธีท่ีใชบ้อ่ย
ท่ีสดุคือ การมองหาวิธีการแกปั้ญหา พบว่า กลยทุธใ์นการแกปั้ญหาสมัพนัธก์บัรูปแบบของการถกู
รงัแก นกัเรียนท่ีถูกรงัแกโดยถูกทาํรา้ยร่างกาย มกัใชว้ิธีโตต้อบกลบัมากท่ีสุด นกัเรียนท่ีถูกรงัแก
ดว้ยวาจา มักใช้วิธีแก้ปัญหาและการโตต้อบกลับมากท่ีสุด นักเรียนท่ีถูกรงัแกดว้ยคาํพูดหรือ
ท่าทางส่อไปในเรื่องเพศ มกัใชก้ารขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น แตย่งัมีนกัเรียนจาํนวนหนึ่งท่ีวิตก
กงัวลรอ้งไหแ้ละรูส้ึกจดัการกับปัญหาไม่ได ้ดงันัน้ควรใหค้วามสาํคญักบัปัญหาการรงัแกกัน และ
ใหก้ารช่วยเหลือติดตามนักเรียนท่ียังขาดทักษะการจัดการกับปัญหา เพ่ือป้องกันผลกระทบใน
ระยะยาว และงานวิจยัของ นันทกฤต  โรตมนันทกฤต (2556) ไดศ้ึกษาสภาพการณแ์ละองค์
ความรูข้องการศกึษาการรงัแกของนกัเรียนในสถานศึกษาดว้ยมมุมองการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการรงัแกในวฒันธรรมตะวนัตกมีทัง้ความแตกตา่งและคลา้ยคลึงกับ
วฒันธรรมตะวนัออก โดยพบว่าการรังแกดว้ย “วัจนภาษาทางตรง” (Direct-verbal) เช่น ฉายา
ลอ้เลียน การข่มขู่ ฯลฯ เป็นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสดุทัง้สองวฒันธรรม ขณะท่ีกลุ่มประเทศยโุรปพบ
การรงัแกดว้ย “อวัจนภาษาทางอ้อม” มากท่ีสุด (Indirect-nonverbal) เช่นการกีดกันไม่ให้ร่วม
กลุ่ม การไม่พูดคุยดว้ย ทั้งนีส้่วนใหญ่เป็นการศึกษารูปแบบการรังแกผ่านส่ือบุคคลหรือแบบ
เผชิญหนา้มากกว่าการรงัแกทางอินเทอรเ์น็ต 2. รูปแบบรบัมือการรงัแกดว้ยการขอแรงสนบัสนุน
ทางสังคม เช่น การขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน พบมากท่ีสุดทั้งในวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวนัออก  3. พบตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการรงัแกและการรบัมือแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร/์ลักษณะส่วนบุคคล ภูมิหลงัครอบครวั/การเลีย้งดู ลกัษณะ
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ทางจิตวิทยาและความสมัพนัธ ์พฤติกรรมเชิงลบท่ีแสดงออก การเปิดรบัส่ือ และอิทธิพลทางเชือ้
ชาต ิสงัคม และวฒันธรรม  
  นอกจากนีย้ังมีการศึกษาพฤติกรรมการรังแกในรูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร ์
ดงัเช่นงานวิจยัของ นนัทนชั สงศิริ (2553) ไดศ้ึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล บริบท
ของครอบครวัและพฤตกิรรมการรงัแกกนัผา่นโลกไซเบอรข์องนกัเรียนมธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการนินทา หรือด่าทอผูอ่ื้น และการส่งขอ้ความก่อกวน
ผู้อ่ืนผ่านมือถือ ห้องสนทนา อีเมล์หรือเว็บไซตซ์ ํา้ๆ  อยู่ในระดับปานกลาง พบความชุกของ
พฤติกรรมการรงัแกกันผ่านโลกไซเบอร ์และความถ่ีของพฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านโลกไซเบอรท่ี์
พบมากท่ีสดุ คือประเภทการนินทา หรือด่าทอผูอ่ื้นผ่านมือถือ หอ้งสนทนาหรือเว็บไซตท่ี์นกัเรียน
เคยกระทาํ เคยเห็น เคยรบัรู ้หรือเคยไดย้ินมากกวา่ 6 ครัง้ตอ่เดือน พฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านโลก
ไซเบอรมี์ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ ทางสถิติตามตัวแปร เพศ ระยะเวลาในการใช้
อินเทอรเ์น็ต สมัพนัธภาพภายในครอบครวั ประสบการณก์ารไดร้บัความรุนแรงภายในครอบครวั 
และเศรษฐกิจฐานะของครอบครวั ส่วนทศันคติและการรบัรูท่ี้มีต่อการรงัแกกันผ่านโลกไซเบอรมี์
ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการรงัแกกนัผ่านโลกไซเบอร์ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ บุษยรตั รุ่ง
สาคร (2554) ซึ่งไดศ้ึกษาผลกระทบของครอบครวัและการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีมีต่อทศันคติการ
ข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์ของนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนปลาย เขตกรุงเทพ พบว่านกัเรียน
หญิงมีทศันคตเิก่ียวกบัการข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอรท่ี์ถกูตอ้งรอ้ยละ 72.8 โดยรอ้ยละ 21.00 มี
ประสบการณ์การถูกรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์การเผยแพร่ข้อมูลทาํใหเ้ส่ือมเสีย และการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวัหรือการเปิดเผยความลบัเป็นพฤติกรรมการรงัแกผ่านโลกไซเบอรท่ี์รา้ยแรงท่ีสดุ และ
สาเหตุหลักของการรังแกผ่านโลกไซเบอรคื์อ ความไม่ชอบหน้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร ์กล่าวคือ 
ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง จะส่งผลให้
นกัเรียนหญิงมีทศันคตติอ่การรงัแกผา่นโลกไซเบอรท่ี์ไมถู่กตอ้ง สว่นนกัเรียนหญิงท่ีมีระดบัการเห็น
คณุคา่ในตนเองสงูจะมีทศันคติตอ่การรงัแกผ่านโลกไซเบอรท่ี์ถกูตอ้ง  และสอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของ ณฐัรชัต ์ สาเหมาะ (2556) ซึ่งไดศ้กึษาการรบัรูข้องเยาวชนตอ่การรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรใ์นแง่
ของนิยามความหมาย รูปแบบ สาเหต ุผลกระทบ และวิธีการจดัการกบัปัญหาการรงัแกในพืน้ท่ีไซ
เบอร ์และวิเคราะหถ์ึงบริบททาง สงัคมวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการรบัรูข้องเยาวชนต่อการรงัแกใน
พืน้ท่ีไซเบอรก์ับกลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปีผลการศึกษาพบว่า เยาวชนให้
ความหมายต่อการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรว์่า หมายถึงการใชโ้ทรศพัทมื์อถือหรืออินเทอรเ์น็ตในการ
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ทาํรา้ยกัน ซึ่งการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรจ์ะมีมิติท่ีสาํคญัคือจะตอ้งสรา้งความเสียหาย และสรา้ง
ความราํคาญตอ่ผูถ้กูกระทาํ ซึ่งการท่ีเยาวชนจะถือว่าเป็นการรงัแกหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัเจตนาของ
ผู้กระทาํ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทาํกับผู้ถูกกระทาํ ด้วยรูปแบบของการรังแกท่ีรับรู ้
ประกอบดว้ย การโจมตีหรือด่าทอผูอ่ื้นผ่านโทรศพัทมื์อถือและอินเทอร์เน็ต การคกุคามทางเพศ
ออนไลน์ การสวมรอยหรือแอบอ้างตัวตนของผู้อ่ืน การแบล็คเมลก์ัน การหลอกลวงในพืน้ท่ี
ออนไลน ์รวมไปถึงการสรา้งกลุ่มขึน้มาเพ่ือโจมตีบุคคลอ่ืน ส่วนสาเหตุของการรงัแกในพืน้ท่ีไซ
เบอรน์ัน้ เยาวชนรบัรูว้่า เกิดจากความเป็นนิรนามของพืน้ท่ีไซเบอร ์และเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจาก
ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจริง ผลกระทบจากการรงัแกในพืน้ท่ีไซเบอรก็์จะส่งผลกระทบทัง้ใน
ระดบับคุคล และระดบัปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

 สว่นในตา่งประเทศนัน้มีการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรงัแกในหลายรูปแบบ
ดงั เช่น Bollmer, Milich, Harris, & Maras (2005) ไดศ้กึษาบทบาทของคณุภาพความเป็นเพ่ือน
ในฐานะท่ีเป็นปัจจยัปกป้องในการตกเป็นเหย่ือและการข่มเหงรงัแกของเพ่ือน ซึ่งเป็นเด็กชาย 50 
คน เด็กหญิง 49 คน อายุ 10-13  ปี ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า ปัญหาภายนอกสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การข่มเหงรังแก อย่างไรก็ตาม คุณภาพของความเป็นเพ่ือนไดเ้ป็นตัวเช่ือมต่อ ( Moderated) 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวของเด็กกับพฤติกรรมภายนอก ความเป็นเพ่ือนท่ีมีคุณภาพสูงได้ลด
พฤตกิรรมการขม่เหงรงัแกนอ้ยลงอย่างมีนยัสาํคญั ปัญหาภายในและความเป็นเพ่ือนท่ีมีคณุภาพ
ตํ่าสมัพนัธก์บัการตกเป็นเหย่ืออย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรก็ตาม คณุภาพของความเป็นเพ่ือนไม่ได้
เป็นตัวเช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาภายในและการตกเป็นเหย่ือ และงานวิจัยของ 
Benjamin & Anderson (2005) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการข่มเหงรังแกโดยเฉพาะ ได้
ตรวจสอบใน 3 องคป์ระกอบหลกั คือ ความถ่ีของการข่มเหงรงัแก พฤติกรรมการข่มเหงรงัแกของ
นกัเรียน และการโตต้อบ ขอ้มูลไดจ้าก Manners Matrix Survey จากโรงเรียนในชิคาโก กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียน 5,386 คน พฤติกรรมการข่มเหงรงัแกทั่วไปท่ีนกัเรียนรายงานประกอบดว้ย
การถกูลอ้เลียนหรือดถูกู การถกูนินทา การปล่อยข่าวลือหรือการส่งจดหมาย และการกีดกนัไม่ให้
เขา้รว่มกิจกรรม นกัเรียนชายมีแนวโนม้ท่ีจะรายงานว่าถกูตี ถกูผลกั หรือถกูเตะ มากกว่านกัเรียน
หญิง และยงัถกูข่มเหงรงัแกดว้ยการแสดงความกา้วรา้วทางรา่งกายและวาจาดว้ย ขณะเดียวกัน
นักเรียนหญิงรายงานว่าตกเป็นเหย่ือของการนินทา ปล่อยข่าวลือ หรือส่งจดหมายมากกว่า
นกัเรียนชาย นักเรียนท่ีโดยสารรถประจาํทางยังมีแนวโนม้ท่ีจะรายงานว่าตกเป็นเหย่ือของการ
ลอ้เลียน คกุคาม หรือถูกขโมยขา้วของมากกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดโ้ดยสารรถประจาํทาง ทัง้นกัเรียน
ประถมและมัธยมได้รายงานว่า ได้ใช้การโตต้อบอย่างกล้าแสดงออก กระนั้นก็ตาม นักเรียน



  65 

ประถมมีแนวโนม้จะพึ่งพาผูใ้หญ่มากกวา่นกัเรียนมธัยมศกึษา นกัเรียนมธัยมศกึษามีแนวโน้มท่ีจะ
บอกเพ่ือนๆ เม่ือถูกข่มเหงรงัแกมากกว่า สุดทา้ย นักเรียนท่ีรายงานว่าถูกข่มเหงรงัแกบ่อยๆ มี
แนวโน้มท่ีจะรายงานว่าไดร้ับผลกระทบสูงกว่านักเรียนท่ีถูกข่มเหงรังแกท่ีมีความถ่ีน้อย และ
งานวิจยัของ Atici (2007) ไดท้าํการศกึษากลยทุธแ์กไ้ขความขดัแยง้กบันกัเรียนเกรด 6-8 ในตรุกี 
แยกตามเพศ จาํนวน 451 คน โดยมีวตัถุประสงคต์รวจสอบกลยุทธท่ี์นกัเรียนขอความช่วยเหลือ
จากครูเม่ือเกิดความขัดแยง้ขึน้และกลยุทธ์ท่ีครูใชจ้ดัการกับความขดัแยง้ การรวบรวมขอ้มูลได้
จากแบบสอบถามปลายเปิด ผลท่ีนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้สนบัสนนุกลยทุธห์ลกัๆ 3 
อยา่ง คือ การแกปั้ญหา การหลีกเล่ียง และความกา้วรา้ว พบวา่กลยทุธก์ารแกปั้ญหาเป็นกลยทุธท่ี์
ครูนาํมาใช้บ่อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามเพศแล้ว พบว่า เด็กหญิงมีแนวโน้มจะใช้กลยุทธ์การ
แกปั้ญหามากกวา่เดก็ชาย กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีแนวโนม้ไม่ขอรบัความช่วยเหลือจากครูในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ของตน อย่างไรก็ตาม นกัเรียนจากโรงเรียนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมตํ่ามีแนวโน้มจะขอความช่วยเหลือจากครูสูงกว่านักเรียนจากโรงเรียนท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคมปานกลางและสูง กลุ่มตวัอย่างยํา้ว่า ครูมกัใชก้ลยุทธใ์นการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ของพวกเขาสองวิธีคือ กลยุทธ์แกปั้ญหาและกลยุทธก์า้วรา้ว สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
Konishi & Hymel (2009) ท่ีไดศ้ึกษาการข่มเหงรงัแกและความเครียดของวยัรุ่นตอนตน้ เพ่ือ
ตรวจสอบบทบาทการเผชิญปัญหาในการปอ้งกนัความเครียดและการสนบัสนนุทางสงัคม ในการ
ลดแนวโน้มการข่มเหงรังแกในการโต้ตอบความเครียด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 5-7 
(N=312) ท่ีตอบแบบสอบถามประกอบดว้ยการประเมินระดบัความเครียด (ความยุ่งยากประจาํวนั 
เหตกุารณท่ี์ทาํใหเ้ครียด) กลยทุธก์ารเผชิญปัญหา (การลงมือแกไ้ข การหลีกเล่ียง การหนัเหความ
สนใจ การแสวงหาการสนบัสนนุ) การสนบัสนนุทางสงัคม (จากเพ่ือน ครอบครวั ครูและการข่มเหง
รังแก สอดคล้องกับการวิจัยก่อนนี ้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ชีว้่า คามเครียดสัมพันธ์อย่างมี
นยัสาํคญักับการข่มเหงรงัแกจากรายงานตนเอง แตไ่ม่สมัพนัธก์ับการข่มเหงรงัแกท่ีประเมินโดย
เพ่ือน การวิเคราะหถ์ดถอยแสดงใหเ้ห็นว่าการสนบัสนนุของครอบครวัเป็นตวัเช่ือมและการเผชิญ
ปัญหาดว้ยการหนัเหความสนใจไดเ้พิ่มความสัมพนัธข์องการข่มเหงรงัแก และความเครียด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Black, Weinless, & Washington (2010) ท่ีไดศ้กึษากลยทุธท่ี์เหย่ือใช้
หยุดการข่มเหงรงัแก และการรบัรูค้วามมีประสิทธิภาพของแตล่ะกลยุทธ ์โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมด 
2615 คน พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มรอ้ยละ 50 ไดร้ายงานวา่ตกเป็นเหย่ืออย่างนอ้ยหนึ่งรูปแบบ กลยทุธส์่วน
ใหญ่ท่ีใชต้อ่ตา้นการข่มเหงรงัแก คือ การสูก้ลบั (63%) เพิกเฉย (52%) บอกผูใ้หญ่ท่ีบา้น (44%) 
และบอกเพ่ือน (42%) ส่วนกลยุทธ์ท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด ไดร้ายงานว่า การใชค้วามก้าวรา้วเผชิญ 
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(Counter Aggression) (75%) การวางแผนเพ่ือความปลอดภยั (74%) และการบอกเพ่ือน (71%) 
หรือบอกผูใ้หญ่ท่ีบา้น (71%) 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหก์ารศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการรงัแก 
 

ชื่อผู้วิจัย แบบประเมินที่ใช ้

แนวทางการพัฒนา 

การให ้
ค าปรึกษา 

การ
ฝึกอบรม/
กิจกรรม
กลุ่ม 

หลักการ
ทาง

จิตวทิยา 

เกษตรชยั และหีม 
(2554) 

แบบคดักรองพฤติกรรมเสีย่งตอ่การ
รงัแกผูอ้ื่นของนกัเรยีนโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
สงขลา 

  

 

อทุิศ สงัขรตัน ์
(2556) 

แบบคดักรองพฤติกรรมเสีย่งตอ่การ
รงัแกผูอ้ื่นของนกัเรยีนโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
สงขลา 

  

 

รุง่รงัสมิา สตัยาไชย 
(2549) 

แบบคดักรองพฤติกรรมเสีย่งตอ่การ
ทะเลาะววิาทของวยัรุน่   

 

เพชรสดุา เพชรใส 
(2535) 

แบบสอบถามพฤติกรรมวดั
พฤติกรรมกา้วรา้ว   

 

พชัรนิทร ์เปรมสมาน 
(2542) 

แบบคดักรองวดัพฤติกรรมเสีย่งตอ่
การรงัแก   

 

ทศันีย ์ตระกลูศภุชยั 
(2547) 

แบบสงัเกตและแบบบนัทกึพฤตกิรรม
กา้วรา้ว   

 

สมัฤทธ์ิ แกว้พลศูร ี
(2534) 

แบบคดักรองพฤติกรรมกา้วรา้ว    

วิระพนัธ ์เฮงเจรญิ 
(2538) 

แบบวดัพฤติกรรมกา้วรา้ว    

สมชาย เตียวตระกลู 
(2539) 

แบบประเมินพฤตกิรรมกา้วรา้ว    
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ชื่อผู้วิจัย แบบประเมินที่ใช ้

แนวทางการพัฒนา 

การให ้
ค าปรึกษา 

การ
ฝึกอบรม/
กิจกรรม
กลุ่ม 

หลักการ
ทาง

จิตวทิยา 

สพุตัรา สอนจนัทร ์
(2542) 

แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมแบบ
ช่วงเวลา 

   

ณฐักานต ์เกรยีงศร ี
(2547) 

แบบบนัทกึพฤติกรรมกา้วรา้ว    

Olweus 
(1996) 

แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก the 
revised Olweus bully/victim 
questionnaire The Revised 

Olweus Bully/Victim 
Questionnaire 

   

Salmivalli 
(1999) 

แบบประเมินตนเองและเพื่อน    

ชตุินาถ ศกัรนิทรก์ลุ 
(2557) 

แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก the 
revised Olweus bully/victim 
questionnaire The Revised 

Olweus Bully/Victim 
Questionnaire 

   

อภิญญา เยาวบตุร 
(2558) 

แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก the 
revised Olweus bully/victim 
questionnaire The Revised 

Olweus Bully/Victim 
Questionnaire 

   

ธิดารตัน ์ปรุณะชยัคีร 
(2558) 

แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก the 
revised Olweus bully/victim 
questionnaire The Revised 

Olweus Bully/Victim 
Questionnaire 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ชื่อผู้วิจัย แบบประเมินที่ใช ้

แนวทางการพัฒนา 

การให ้
ค าปรึกษา 

การ
ฝึกอบรม/
กิจกรรม
กลุ่ม 

หลักการ
ทาง

จิตวทิยา 

Francine Guimarães 
Gonçalves 

(2016) 

แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก the 
revised Olweus bully/victim 

questionnaire The Revised Olweus 
Bully/Victim Questionnaire 

   

Talisha H. Lee, 
Dewey G. Cornell, 
and Joanna C.M. 

Cole 
(2004) 

แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก the 
revised Olweus bully/victim 

questionnaire The Revised Olweus 
Bully/Victim Questionnaire 

   

 
2. แนวคิดเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสังคม 
 2.1 ความเป็นมาของความฉลาดทางสังคม 
  คาํว่าความฉลาดทางสังคมนัน้ไดถู้กบญัญัติขึน้ครัง้แรกโดยธอรน์ไดค ์ (Thorndike, 
1920) โดยธอรน์ไดคไ์ดก้าํหนดความฉลาดทางบคุคลออกเป็น 3 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดา้นท่ีหนึ่งคือ 
ความสามารถในการเขา้ใจและจดัการกบัความคิดท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Intelligence) ดา้นท่ี
สองคือ ความสามารถในการเขา้ใจและจดัการดา้นรูปธรรม  (Mechanical Intelligence) และดา้น
ท่ีสามคือ ความสามารถในการเขา้ใจและจดัการกบับคุคล (Social Intelligence) อีกทัง้ธอรน์ไดค์
ยงัไดใ้หค้าํนิยามความฉลาดทางสงัคมว่า ความฉลาดทางสงัคมนัน้ เป็นความสามารถของบคุคล
ในการเขา้ใจผูอ่ื้นและอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นทกุเพศทกุวยั โดยเป็นการแสดงออกอย่างชาญฉลาดในเรื่อง
ของความสมัพนัธข์องบคุคล รวมทัง้ยงักล่าวถึง การวดัความฉลาดทางสงัคมว่าเป็นสิ่งท่ีทาํไดย้าก 
ดว้ยเหตผุลท่ีวา่ความฉลาดทางสงัคมนัน้ ตอ้งใชค้วามเป็นมนษุยใ์นการตอบสนองตอ่สถานการณ์
ทางสงัคมดว้ยสีหนา้ นํา้เสียง ท่าทาง ตลอดจนลกัษณะตา่งๆ และสามารถวดัความฉลาดทาง
สงัคมไดใ้นทุกสถานท่ี จนกระทั่งต่อมา Albrecht, (2006) ไดน้าํเสนอแนวทางในการประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตโดยการใชค้วามฉลาดทางสงัคม โดยทาํการเขียนหนงัสือช่ือ “ความฉลาดทาง
สงัคม: ศาสตรใ์หม่แห่งความสาํเร็จ” (Social Intelligence: The New Science of Success) โดย
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ทาํการนาํเสนอองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม 5 องคป์ระกอบท่ีพฒันาไดใ้นตวับคุคล เพ่ือ
การแสวงหาความสาํเรจ็ในดา้นการงาน ชีวิตสว่นตวัและสงัคม รวมทัง้นาํเสนอโมเดลเครื่องมือเพ่ือ
พฒันาความฉลาดทางสงัคม 
  จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การศึกษาความฉลาดทางสังคมนัน้ไดร้ับ
ความสนใจและมีการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน โดยนกัจิตวิทยาหลายท่านไดใ้หค้วามสาํคญั
ของความฉลาดทางสงัคมตอ่การดาํรงชีวิตของบคุคล และการพฒันาความฉลาดทางสงัคมจะทาํ
ใหบ้คุคลใชชี้วิตในสงัคมอยา่งมีความสขุ ทัง้ในดา้นชีวิตส่วนตวั การงานและความกา้วหนา้ในชีวิต 
ทัง้ในการศึกษาและการนิยามความหมายของความฉลาดทางสังคม  จะมีความใกลเ้คียงกัน
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) สมรรถนะทางสังคม (Social 
Competence) ความฉลาดในการปฏิบตั ิ(Practical Intelligence) 
 2.2 ความหมายของความฉลาดทางสังคม 
  Albrecht, (2006); Buzan, (2002); Carter, (2009); Goleman (2006) ทัง้หมดไดใ้ห้
นิยามความฉลาดทางสังคมไปในทิศทางเ ดียวกันว่า  ความฉลาดทางสังคม  หมายถึง 
ความสามารถในการท่ีจะเขา้สงัคมได ้โดยเริ่มจากตอ้งเขา้ไดก้บับคุคลชนิดตวัตอ่ตวั พฒันาตอ่มา
จนเขา้สงัคมไดก้ับกลุ่มคนเล็กๆ จนนาํไปสู่กลุ่มคนจาํนวนมากขึน้ การมีความสามารถในการอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขและกลมกลืนไม่แปลกแยก ในขณะเดียวกันนั้นก็
สามารถท่ีจะทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายหรือวตัถปุระสงคต์ามท่ีเราหรือคน
อ่ืนในสงัคมตอ้งการ ความสามารถในการสรา้งความรูส้ึกท่ีดีๆ ใหก้บับคุคลอ่ืน สามารถทาํใหผู้อ่ื้น
ใหค้วามร่วมมือกับเรา ความสามารถในการยอมรบัความแตกต่างของบุคคลอ่ืน สามารถแสดง
ความสนอกสนใจและสงสัยเก่ียวกับโลกโดยทั่วไปว่ามีการเปล่ียนแปลงพัฒนาเปล่ียนแปลงไป
อย่างไรบา้ง พยายามทาํความเขา้ใจความรูข้องบุคคลอ่ืน มีความสาํนึกผิดชอบชั่วดีต่อสงัคม ไม่
ตดัสินบคุคลอ่ืนจากภายนอก สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความปรารถนาของคนอ่ืน
ได ้มีความจริงใจและซ่ือสัตยต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น สนใจสิ่งแวดลอ้มรอบตวั มีทศันคติท่ีดีตอ่คนอ่ืน 
ปรบัตวัไดดี้และรวดเร็วในสถานการณต์่างๆ ในสงัคม  โดยสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กมล แสง
ทองศรีกมล (2551); กรมสขุภาพจิต (2554); คณิตพนัธุ ์ทองสืบสาย (2552); ธัญญา ผลอนนัต ์
และ จุไรพร วิสทุธิกลุพาณิชย ์(2551); เพชรยพุา บรูณส์ิริจรุงรฐั (2558); วนิษา เรซ (2550) โดย
ทัง้หมดไดใ้หค้าํนิยามความหมายของความฉลาดทางสงัคมไปในทิศทางเดียวกันว่า ความฉลาด
ทางสงัคมหมายถึง ความสามารถท่ีจะนาํความฉลาดในดา้นอ่ืนทุกดา้นนาํมาสรา้งความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนมนษุยค์นอ่ืนๆ ความสามารถของบคุคลท่ีจะอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม มีการรบัรู ้เขา้ใจและ
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ตระหนกัถึงความตอ้งการของสงัคม มีการการมองโลกในแง่ดี สามารถใหค้วามช่วยเหลือผูค้นใน
สงัคม การมีสว่นรว่มในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งจะนาํไปสู่การปฏิบตัิตวัท่ีถกูตอ้งเหมาะสมตอ่
สงัคม สามารถรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบับคุคลในสงัคม สามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณใ์นสงัคม ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ  เป็นความสามารถ
ของบคุคลในการวางตวัแสดงท่าทีการสรา้งสมัพนัธภาพหรือมนษุยส์มัพนัธ ์ความสามารถในการ
รบัรูบ้ทบาทหน้าท่ีต่อการการเข้าสังคม การใช้ภาษากายท่ีเหมาะสมขณะพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 
รวมถึงทักษะดา้นอ่ืนๆ อันเก่ียวกับระเบียบวินัย เช่น ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย์ ความ
จงรกัภักดีต่อองคก์รหรือบุคคลและความสามารถของบุคคล ในดา้นมนุษยส์ัมพันธ์ การเขา้อก
เขา้ใจผูอ่ื้น สามารถพดูคยุโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นใหเ้ห็นคลอ้ยตาม สามารถทาํตามเปา้หมายท่ีกาํหนด
ไวไ้ดแ้ละสามารถเขา้กบับคุคลไดท้กุระดบัและทกุประเภท  
  จากท่ีขอ้มลูท่ีกลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความฉลาดทางสงัคมหมายถึง ความสามารถ
ในการเขา้สงัคม โดยอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างกลมกลืน การมีส่วนรว่มในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
อนันาํไปสู่การปฏิบตัิตนท่ีถกูตอ้งเหมาะสมตอ่สงัคม เพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบับคุคลในสงัคม 
การทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนัได ้ความสามารถของบคุคลท่ีจะอยู่รว่มกบั
บคุคลอ่ืนในสงัคม มีการรบัรู ้เขา้ใจ และตระหนกัถึงความตอ้งการของสงัคมการมองโลกในแง่ดี  
ความสามารถในการตระหนกัรูแ้ละมีความสามารถในการรับรูแ้ละเขา้ใจบคุคลอ่ืนสามารถใชชี้วิต
รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข การใหค้วามช่วยเหลือผูค้นในสงัคม ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตใน
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 
 2.3 ความส าคัญของความฉลาดทางสังคม 
  ในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมนั้น การเป็นผู้ท่ีมีความฉลาดทางสังคม จะ
สามารถดาํรงชีวิตอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ มีความกา้วหนา้ ประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการ
งาน มีนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความฉลาดทางสงัคม
ไว ้ดงันี ้ 
  กมล แสงทองศรีกมล (2551); วนิษา เรซ (2550) ไดใ้หค้วามสาํคญัของความฉลาด
ทางสังคมว่า  การท่ีบุคคลคนหนึ่งคนใดนัน้ จะประสบความสาํเร็จทัง้เรื่องการงาน การใชชี้วิต
สว่นตวัและการใชชี้วิตในสงัคมแลว้ ความฉลาดทางสงัคมมีความจาํเป็นมาก อีกทัง้ยงัเป็นตวัแปร
สาํคญัท่ีจะกาํหนดความสขุในชีวิต ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความสุขในชีวิตสมรสและ
ความสขุท่ีเกิดจากการอยู่ร่วมกันในสงัคม อีกทัง้ความฉลาดทางสงัคมนัน้มีความจาํเป็นสาํหรบั
เกือบทกุสาขาอาชีพ เพราะเหตใุดศิลปินบางคนจึงประสบความสาํเร็จ ในขณะท่ีบางคนไม่ประสบ
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ความสาํเร็จ ครัง้หนึ่งผูจ้ัดการศิลปิน (Entertainer Manager) ของบริษัทแกรมม่ี ซึ่งมีหนา้ท่ี
คดัเลือกศลิปินนกัรอ้งนกัแสดง เคยใหส้มัภาษณน์ิตยสารเลม่หนึ่ง บอกวา่เราตอ้งการ "นกัเล่าเรื่อง" 
ท่ีเก่ง คาํว่า "นกัเล่าเรื่อง" ก็หมายถึง คนท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณค์วามรูส้ึกของ
เพลงไปสู่ผูฟั้งนั่นเอง นักการเมือง ก็ตอ้งอาศยัความฉลาดทางสงัคม ในการหาเสียงบนเวทีหรือ
อภิปรายในสภา ผูบ้ริหารท่ีเก่งก็ตอ้งใชค้วามฉลาดทางสงัคมกับพนกังาน ผลการเรียนแพทยท่ี์ดี
อาจใชค้วามฉลาดทางสติปัญญา แตก่ารเป็นหมอท่ีประสบความสาํเร็จนัน้ตอ้งใชค้วามฉลาดทาง
สงัคม ครูท่ีสอนเก่งและสนุกก็ตอ้งใชค้วามฉลาดทางสงัคมสอนนกัเรียน ปัจจุบนันีเ้วลารบัสมคัร
งานเริ่มมีการใหค้วามสาํคญักับความฉลาดทางสติปัญญานอ้ยลง เช่น ผลการเรียนตํ่า แต่เริ่ม
พิจารณาถึงความฉลาดทางสงัคมมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของโกลแมน  (วีระวฒัน ์ปันนิ
ตามยั, 5551 อา้งถึงใน Goleman, 1998) โดยไดท้าํการนาํเสนอแนวคิดท่ีแสดงถึงความสาํคญัของ
ความฉลาดทางสังคม โดยแบ่งตามองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional 
Intelligence) ซึ่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ โดยใน 2 ปัจจยัแรกจะกล่าวถึง สมรรถนะส่วน
บคุคลในการบริหารตนเอง ประกอบดว้ย การตระหนกัรูต้นเอง การควบคมุตนเองและการสรา้ง
แรงจงูใจ ปัจจยัท่ีสองจะกล่าวถึง สมรรถนะทางสงัคมและการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีประกอบไป
ดว้ยการเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น การมีทกัษะทางสงัคมรวมถึง ความฉลาดทางสงัคมซึ่งบคุคลท่ีมีความ
ฉลาดทางสงัคมจะสามารถสานความสมัพนัธต์อ่บคุคลอ่ืนไดด้งันี ้
  1. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) จะทาํใหร้บัรูถ้ึงความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้นโดย
สามารถมองในมมุมองของผูอ่ื้น มีความสามารถปรบัความคดิใหมี้ความหลากหลาย ประกอบดว้ย 
   1.1 การเขา้ใจผูอ่ื้น (Understanding Others) จะทาํใหส้มัผสัไดถ้ึงความรูส้ึก
มมุมองของผูอ่ื้น จะทาํใหบ้คุคลสนใจและรบัฟังผูอ่ื้นไดดี้ สามารถแสดงถึงความเขา้ใจในมมุมอง
ของผูอ่ื้นและใหค้วามชว่ยเหลือบนพืน้ฐานของความเขา้ใจวา่ผูอ่ื้นรูส้กึและตอ้งการอะไร 
   1.2 การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) สมัผสัไดถ้ึงความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ผูอ่ื้น และสนบัสนนุความสามารถของบคุคลอ่ืน รวมทัง้สนบัสนุนความสามารถ ใหผ้ลยอ้นกลบั
และชีแ้จงในสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ของบคุคลอ่ืน 
   1.3 มีจิตใจบริการ (Service Orientation) สามารถคาดการณล์่วงหนา้ รบัรู ้ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นได ้
   1.4 คาํนึงถึงความแตกตา่ง (Leveraging Diversity) บุคคลท่ีมีความฉลาดทาง
สงัคมจะเพิ่มพนูโอกาสจากบุคคลต่างๆ ได้ มีการเคารพและมีความสมัพนัธอ์นัดีกับผูท่ี้มีภูมิหลงั
ตา่งกนัไดดี้ มีความรูส้กึไวกบักลุม่ท่ีตา่งกนั 
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   1.5 ตระหนกัถึงความเป็นไปของกลุ่ม (Political Awareness) สามารถอ่านกระแส
อารมณแ์ละอาํนาจในความสมัพนัธข์องกลุม่ได ้
  2. การมีทกัษะทางสงัคม (Social Skills) บคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมจะสามารถ
รบัมือกบัอารมณต์า่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในความสมัพนัธไ์ดดี้ และสามารถเขา้ใจสถานการณแ์ละเครือข่าย
ทางสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้งไดอ้ย่างแนบเนียน  สามารถใชท้ักษะในการโน้มน้าวและชักนาํได ้
สามารถตอ่รองและจดัการโตต้อบในการรว่มมือและการทาํงานกบัผูอ่ื้นได ้ประกอบดว้ย 
   2.1 การมีอิทธิพล (Influence) สามารถโนม้นา้วจิตใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลสามารถ
ใชย้ทุธวิธีท่ีซบัซอ้น เช่น การมีอิทธิพลทางออ้มเพ่ือสรา้งความเป็นเอกฉันทแ์ละการสนบัสนนุ เป็น
ตน้ 
   2.2 การติดตอ่ส่ือสาร (Communication) สามารถเปิดรบัฟังความคิดและการฟัง
สารท่ีเช่ือถือได  ้ บุคคลประเภทนีจ้ะรบัสารพรอ้มอารมณท่ี์ส่งมาเพ่ือการส่งสารกลบัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรบัฟังเพ่ือแสวงหาความเขา้ใจและแบง่ปันขอ้มลูซึ่งกนัและกนั 
   2.3 การจดัการกับความขดัแยง้ (Conflict Management) สามารถต่อรองและ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ได ้
   2.4 ความเป็นผูน้าํ (Leadership) สามารถกระตุน้และชีน้าํบคุคลหรือกลุ่มคนได้
บคุคลประเภทนีจ้ะมีความชดัเจนและจะคอยกระตุน้ความกระตือรือรน้ในการรว่มแบง่ปันมมุมอง
และเปา้หมาย ชีแ้นะแนวปฏิบตัแิละแนะนาํผูอ่ื้น 
   2.5 การกระตุน้ความเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) สามารถริเริ่มใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงและจดัการกบัความเปล่ียนแปลงได ้
   2.6 การสรา้งความสมัพันธ์ (Building Bonds) ส่งเสริมความสมัพนัธ์ บุคคล
ประเภทนีจ้ะรกัษามิตรภาพภายในกลุ่มเพ่ือนรว่มงาน แสวงหาความสมัพนัธท่ี์ใหผ้ลประโยชนซ์ึ่ง
กนัและกนั 
   2.7 การใหค้วามรว่มมือ (Collaboration and Cooperation) สามารถทาํงานกบั
ผูอ่ื้นในเปา้หมายท่ีมีอยู่รว่มกัน บุคคลประเภทนีจ้ะใหค้วามเป็นมิตรและความรว่มมือ พรอ้มทัง้
รว่มแบง่ปันแผนงาน ขอ้มลูและทรพัยากรตา่งๆ 
   2.8 สมรรถนะของทีมงาน (Team Capability) สามารถสรา้งความร่วมมือกัน
ภายในกลุ่มใหน้าํมาซึ่งเป้าหมายท่ีวางไว้ บุคคลประเภทนีจ้ะทาํใหส้มาชิกภายในกลุ่มของตนมี
ความกระตือรือรน้และปกปอ้งช่ือเสียงของกลุม่ 
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  จากขอ้มลูท่ีกลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความฉลาดทางสังคมมีความสาํคญัอย่างยิ่งตอ่
ตวับคุคล ทัง้ในดา้นพฤตกิรรมของตนเองและระดบัสงัคม ความฉลาดทางสงัคมนัน้สามารถนาํเรา
ไปสู่ความสาํเร็จในการประกอบอาชีพหรือการทาํงานในดา้นต่างๆ นอกจากนีค้วามฉลาดทาง
สงัคมของบคุคลยงัสามารถส่งผลตอ่การอยู่รว่มกบับคุคลอ่ืน สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี อนัจะนาํไปสู่
สงัคมแหง่ความสมานฉนัท ์
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความฉลาดทางสังคม 
  Albrecht (2006) นักเขียนและท่ีปรึกษาในดา้นการบริหารธุรกิจไดท้าํการวิเคราะห์
พฒันาการวิธีคิดของมนุษยจ์นเกิดแนวคิดว่าในยุคสมัยหนึ่งเราเรียนรูว้่ามนุษยท่ี์ฉลาดท่ีสุดนัน้
จะตอ้งมีสติปัญญาดีเป็นเลิศ หรือมีเชาวปั์ญญา (Intelligence Quotient) สงู ตอ่มาเกิดมีทฤษฎี
หลายองคป์ระกอบ (Multiple Factor Theory) กลุ่มความคิดทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า เชาวปั์ญญาของ
มนษุยแ์ตล่ะดา้นแตล่ะอย่างแตกต่างกนัออกไป หรือเชาวปั์ญญาของมนุษยเ์รานัน้ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบหลายๆ ดา้นเชน่ ความสามารถในการคาํนวณ การใชภ้าษา การคิดหาเหตผุล ทกุคน
มีความสามารถแตล่ะดา้นตา่งกนั ใครมีความสามารถดา้นใดมากกว่าก็ถือว่ามีความถนดัดา้นนัน้ 
มีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเรจ็มากกวา่ จากท่ีกลา่วมาจงึปรากฏทฤษฎีของนกัคิดมากมายท่ีสรุป
แนวคิดดงักล่าว เช่น ทฤษฎีของ Thorndike (1936) ซึ่งเช่ือว่าสติปัญญาเกิดจากความสามารถ
หลายๆ อยา่งมารวมกนั ไดแ้ก่  
  1. ความฉลาดทางนามธรรม (Abstract Intelligence) คือ ความสามารถในการคิดเป็น
นามธรรม สญัลกัษณ ์ วิเคราะหส์ิ่งท่ีเป็นนามธรรมตามธรรมชาติ ศกึษาหาความรูเ้รื่องราวตา่งๆ 
เชาวปั์ญญาชนิดนีจ้าํเป็นสาํหรบัการเรียนการสอน เป็นลกัษณะของการใชค้วามรูแ้ละสตปัิญญา 
  2. ความฉลาดทางดา้นเรื่องจกัรกล (Mechanical Intelligence) คือ ความสามารถ
ดา้นเรื่องจกัรกลและการใชเ้ครื่องมืออยา่งคลอ่งแคล่ว เชาวปั์ญญาชนิดนีจ้าํเป็นสาํหรบัการใชง้าน
ในโรงงานอตุสาหกรรม การเย็บปักถกัรอ้ย งานครวั งานบา้น 
  3. ความฉลาดทางสงัคม (Social Intelligence) คือ ความสามารถในการปรบัตวัเขา้หา
สงัคมและดาํรงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข สามารถปรบัอารมณจ์ิตใจใหเ้ขา้กบัผูค้นและ
สิ่งแวดลอ้มไดโ้ดยง่าย เชาวปั์ญญาชนิดนีเ้ป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรบัมนษุยท์กุคนในการดาํเนินชีวิต โดย
ตอ่มา Bar-on, (2005); Goleman & Boyatzis, (2008); พส ุเดชะรินทร ์(2549) ไดก้ล่าวถึงการ
วิจยัเชิงชีววิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม ซึ่งเป็นการพิสจูนท์างวิทยาศาสตรใ์หช้ดัขึน้ 
ถึงการมีผลกระทบของพฤติกรรมระหว่างบคุคล โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูท่ี้อยู่ในองคก์าร จาก
หวัหนา้สู่ลูกนอ้ง พบว่า ผูน้าํท่ีดีกว่าคือคนท่ีสามารถเรียนรูพ้ฤติกรรมทางสงัคมชนิดต่างๆ ท่ี
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เสรมิแรงใหส้มองเกิดกลไกทางสงัคมขึน้ (Brain Social Circuitry) การนาํท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไม่ใช่
การสรา้งสถานการณเ์หมาะสม หรือมีทกัษะทางสงัคมท่ีดีเทา่นัน้ หากแตมี่ความสนใจอย่างแทจ้ริง 
และมีความสามารถในการบม่เพาะความรูส้ึกดา้นบวกกบัผูค้นในท่ีทาํงานรว่มกนั เป็นแนวคิดท่ีว่า
ผูน้าํท่ีมีศกัยภาพคือบคุคลท่ีมีสมอง มีวงจรสงัคมในสมองท่ีมีพลงั ความสามารถภายในบคุคลและ
ระหว่างบคุคล ทกัษะและการตดัสินใจท่ีเป็นตวัช่วยในการมีอิทธิพลตอ่ความสามารถของสขุภาพ
กายและสขุภาพจิต การรูจ้กัตนเอง และการมีความเป็นอยู่ท่ีดี บางคนก็สามารถเขา้สงัคมไดดี้บาง
คนก็มีปัญหาในดา้นการเขา้สงัคม แต่เรื่องของความฉลาดทางสังคมนัน้ ไม่ใช่เรื่องของการเขา้
สงัคมเก่งอย่างเดียว แตเ่ป็นความสามารถของมนุษยใ์นการอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคมไดอ้ย่าง
กลมกลืนและมีความสขุ ในขณะเดียวกันก็สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์
ตนตอ้งการได ้อารมณห์รือความรูส้กึจากบคุคลหนึ่งสามารถส่ือถึงคนอ่ืนท่ีอยู่รอบๆ ไดด้งัจะเห็นได้
จากการท่ีผูน้าํบางคนสามารถปลกุเรา้อารมณข์องผูต้ามไดอ้ย่างยอดเย่ียมหรือเม่ือเราดทีูวีท่ีเป็น
เรื่องเศรา้เราก็มกัจะเศรา้ตามหรือบ่อยครัง้ท่ีเราเจอคนอารมณเ์สียใส่ เราก็พลอยอารมณข์ุ่นมัว
ดว้ยหรือถา้เราเจอใครท่ียิม้แยม้แจ่มใส เราก็จะพลอยรูส้ึกสดช่ืนไปดว้ย นอกจากนีพ้อถึงตอนเย็น
ของแตล่ะวนั เราจะรูส้ึกดีหรือรูส้ึกแย่นัน้ เกิดขึน้จากผลรวมของอารมณท่ี์เราไดร้บัจากคนรอบขา้ง
ในแตล่ะวนั ในวนัท่ีเราเจอแตเ่รื่องดีๆ คนอารมณดี์ๆ พอถึงตอนเย็นเราก็จะรูส้ึกดี แตถ่า้เจอแตค่น
อารมณห์งุดหงิดใส่เราตลอด พอถึงตอนเย็นเราก็พลอยหงุดหงิดไปดว้ย ไม่ต่างจากอาชีพของ
ครูผูส้อนหนงัสือ อารมณข์องผูส้อนนัน้ สามารถสง่ถึงอารมณข์องผูเ้รียนไดอ้ย่างดี ถา้วนัไหนผูส้อน
อารมณไ์ม่ดีเขา้ไปสอนหนงัสือ ก็จะทาํใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนอึมครึมไปดว้ย แต่ถา้ครูคนไหน
อารมณดี์ก็จะทาํใหบ้รรยากาศในหอ้งผอ่นคลายไปดว้ย 
  จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความฉลาดทางสังคมว่าเป็นกลุ่มของ
ความสามารถในการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลท่ีสรา้งวงจรในระบบประสาทเฉพาะ และเก่ียวเน่ือง
กบัระบบไรท้่อท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ความสามารถใน
การตดิตอ่สมัพนัธแ์ละทาํใหผู้อ่ื้นบรรลผุล โดยมีระบบประสาทพิเศษโดดเดน่ ดงันัน้ ความสามารถ
ทางสงัคมของผูน้าํไมใ่ชเ่รื่องใหม่ โดยเฉพาะแถบเอเชียมีคาํกล่าวถึงเรื่องนีม้าเป็นเวลากว่าหลายปี
มาแลว้ 
 2.5 คุณลักษณะของบุคคลทีม่ีความฉลาดทางสังคม 
  จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคม  มีผูก้ล่าวถึง
คณุลกัษณะท่ีสาํคญัและพฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงออกถึงความฉลาดทางสงัคมไวด้งันี ้  
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  Albrecht (2006); Buzan (2002); วนิษา เรซ (2550) และคนอ่ืนๆ ไดใ้หค้ณุลกัษณะ
ของบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมว่า ผูท่ี้มีความฉลาดทางสงัคมจะมีเพ่ือนหลายกลุ่ม กลุ่มละ
หลายคน ชอบการพบปะพดูคยุกบัผูอ่ื้น สนทนากบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นเวลานานๆ เพ่ือนๆ ไวเ้นือ้เช่ือใจหรือ
มกัมาขอความคิดเห็น ชอบท่ีจะทกัทายผูอ่ื้นก่อน เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นพดูคยุดว้ยเสมอ สามารถทาํ
ใหผู้อ่ื้นสบายใจได ้สามารถสงัเกตอารมณข์องผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชอบใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ทาํ
ใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามได ้เขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นในสถานการณต์่างๆ ไดดี้ ชอบทาํงานแบบกลุ่ม
มากกว่าแบบเด่ียว เพ่ือนๆ มกัเขา้มาขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ  ชอบงานอาสา ชอบการ
วางแผนกิจกรรมใหก้ับบคุคลอ่ืนๆ ลกัษณะเด่นของบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมคือ การเป็น
ผูฟั้งท่ีดี คณุลกัษณะท่ีเป็นพฤติกรรมของความฉลาดทางสงัคม ไดแ้ก่การยอมรบัความแตกต่าง
ของบุคคลอ่ืน การยอมรบัความผิดพลาดของตนเอง  การแสดงถึงความสนใจต่อคนรอบขา้ง การ
ตรงเวลาในการนดัหมาย การมีความรูส้ึกผิดชอบชั่วดี การคิดก่อนพดูและก่อนทาํ การแสดงถึง
ความอยากรูอ้ยากเห็น การตดัสินอย่างยตุิธรรม การประเมินขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาไดอ้ย่างดี  
การรูส้กึไวตอ่ความตอ้งการของผูอ่ื้น การตรงไปตรงมาและซ่ือสตัยต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น การแสดงถึง
ความสนใจสิ่งแวดลอ้ม เป็นผูท่ี้มีความมั่นใจในตนเอง มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์ตระหนกัอยู่เสมอว่า
ตนเองกาํลงัทาํอะไรอยู่ รบัรูแ้ละใส่ใจในความรูส้ึกของผูอ่ื้น เคารพใหเ้กียรติทุกคน เขา้ใจเห็นใจ
ผูอ่ื้น สามารถใชภ้าษากายแสดงความรูส้ึกได ้ตระหนกัรูว้่าเม่ือใดควรพดู เม่ือใดควรฟัง มีทศันคติ
ท่ีดี สามารถนาํเสนอความคิดสรา้งสรรคห์รือความสามารถของตนเองได ้มีความศรทัธาตอ่ตวัเอง  
มีความคดิในแง่ดีตอ่ผูอ่ื้น สรา้งมิตรไมตรีท่ีดีกบัผูอ่ื้น กลา้แสดงตนหรือเป็นผูน้าํเม่ือมีขอ้ขดัแยง้กบั
สิ่งท่ีตนเองคิดว่าถูกต้อง ผู้ท่ีมีความฉลาดทางสังคมจะมีพฤติกรรม ท่ีเกื ้อกูล (Nourishing 
Behaviors) ไดแ้ก่ การกระทาํท่ีทาํใหผู้อ่ื้นรูส้กึมีคณุคา่ มีความสามารถ ไดร้บัความรกัความเคารพ  
ความช่ืนชม บคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมสูงจึงสามารถดงึดดูผูอ่ื้นใหอ้ยากเขา้ใกล้ ในขณะท่ี
บคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมตํ่าจะผลกัไสใหผู้ค้นออกห่าง เพราะจะมีพฤติกรรมเป็นพิษ (Toxic 
Behaviors) หมายถึง การกระทาํท่ีทาํใหบ้คุคลอ่ืนรูส้กึดอ้ยคา่ รูส้กึไมเ่ก่ง หรือดถูกู ถกูข่มขู่หรือเจ็บ
แคน้ หงุดหงิด รูส้ึกผิด เป็นท่ีน่าสนใจว่า บคุคลท่ีมีพฤติกรรมเป็นพิษและมีความฉลาดทางสงัคม
ตํ่า จะเป็นผูท่ี้ขาดการตระหนกัรูใ้นตนในขณะเดียวกนับคุคลดงักล่าวมกัจะหมกมุ่นในความเครียด
ของตนเองและลม้เหลวในการแสดงพฤติกรรมกับผูอ่ื้น มกัมีพฤติกรรมรุนแรงหรือบุคลิกภาพท่ี
เปล่ียนแปลงเม่ือตอ้งอยูใ่นสงัคมกบัผูอ่ื้น 
  จากขอ้มลูท่ีกลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคมจะ
เก่ียวขอ้งกบัการแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณต์า่งๆ การรูส้กึถึงอารมณค์วามรูส้ึกของ
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บคุคลอ่ืน สามารถทาํใหบ้คุคลอ่ืนสบายใจ เป็นท่ีไวว้างใจตอ่บคุคลอ่ืน สามารถยอมรบัและแสดง
ความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของบคุคลอ่ืนไดดี้ และยงัควบคมุสถานการณท์างสงัคมและการแสดงออก
ท่ีเหมาะสมตอ่ผูอ่ื้นได ้
 2.6 องคป์ระกอบของความฉลาดทางสังคม 
  จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม ไดมี้ผูก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของความฉลาดทางสงัคม ดงันี ้ 
  Albrecht (2006) ไดศ้กึษาและจาํแนกองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคมออกเป็น 
5 องคป์ระกอบ เรียกยอ่ๆ วา่ SPACE ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
  1. รูส้ถานการณ ์(Situation Awareness) คือ ความสามารถในการอ่านสถานการณ์
และตีความพฤตกิรรมของคนในแตล่ะสถานการณ ์
  2. การแสดงออก (Presence) คือ การแสดงออกทัง้ การพูด และภาษาท่าทางของ
บคุคล และจะเป็นตวักาํหนดภาพของบคุคลในใจคนอ่ืน 
  3. ความจรงิใจ (Authenticity) คือ พฤตกิรรมท่ีทาํใหค้นอ่ืนตดัสินวา่เป็นคนซ่ือสตัย ์ 
  4. ความชดัเจน (Clarity) คือ ความสามารถในการอธิบายความคิดและแสดงความ
คดิเห็น 
  5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ ความสามารถในการเช่ือมตอ่กบัผูอ่ื้น 
  Goleman (2006) กลา่ววา่ องคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคมมีดงันี ้
  1. การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) คือ ความสามารถของบคุคลในการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัผูอ่ื้นในสงัคม ซึ่งองคป์ระกอบนีจ้ะรวมถึงการรบัรูถ้ึงอารมณค์วามรูส้ึก ความเขา้ใจใน
สถานการณ์ท่ีกาํลังเกิดขึน้ในขณะท่ีอยู่กับบุคคลอ่ืนในสังคม ซึ่งสามารถจาํแนกรายละเอียด
ออกเป็นองคป์ระกอบย่อยๆ ไดด้งันี ้
   1.1 การเขา้ใจความรูส้ึกของบคุคล (Primal Empathy) คือ การรบัรูถ้ึงความรูส้ึก
ของผูอ่ื้นท่ีเกิดขึน้ตามสญัชาตญาณโดยท่ีเราไมรู่ต้วัเป็นไปตามอตัโนมตัิ 
   1.2 การใหค้วามสนใจผูอ่ื้น (Attunement) คือ การสนใจและตัง้ใจฟังบุคคลอ่ืน
อยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหเ้ราและคูส่นทนาสามารถเช่ือมโยงใหเ้กิดความเขา้ใจกนัอย่างเตม็ท่ี 
   1.3 การเขา้ใจผูอ่ื้นอย่างถกูตอ้ง (Empathic Accuracy) การทาํความเขา้ใจใน
ความคิด อารมณข์องคู่สนทนา โดยอ่านหรือทาํความเขา้ใจในสิ่งท่ีถูกตอ้งต่ออารมณ ์ความคิด 
และความมุง่หวงัของอีกฝ่ายหนึ่ง 
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   1.4 การรบัรูท้างสงัคม (Social Cognition) คือ ความสามารถในการรบัรูเ้ก่ียวกับ
สงัคมท่ีอยู่รอบตวั โดยการรบัรูท้างสงัคมจะส่งผลตอ่การแสดงปฏิกิริยาตา่งๆ ในสงัคม จนนาํไปสู่
การปรบัตวัตามสงัคมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
  2. การมีปฏิสมัพนัธห์รือคณุสมบตัิพิเศษทางสงัคม (Social Facility) คือการแสดงออก
ทางสงัคมระหวา่งบคุคล ซึ่งสามารถจาํแนกออกเป็นสว่นประกอบยอ่ยๆ ไดด้งันี ้
   2.1 ความสามารถในการเขา้รว่มกบับคุคล (Synchrony) คือ การท่ีบคุคลแตล่ะคน
มีปฏิกิริยาของร่างกายท่ีสอดคลอ้งสัมพันธก์ัน บุคคลท่ีมีความสามารถในดา้นนีจ้ะสามารถจับ
กิรยิาทา่ทางของคูส่นทนาไดแ้ละสามารถเขา้ใจในกิรยิาท่าทางท่ีอีกฝ่ายแสดงออกมาได ้
   2.2 ความสามารถในการแสดงตนเอง (Self-Presentation) คือ การแสดงออกของ
แตล่ะบคุคล รูจ้กัแสดงอารมณใ์นแตล่ะแบบท่ีมีความเหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี  ซึ่งขึน้อยู่กบั
สถานการณท่ี์กาํลงัเผชิญหนา้อยู่ 
   2.3 ความสามารถในการชีน้าํพฤติกรรมของบคุคล (Influence) คือ การกระตุน้ให้
บคุคลท่ีอยูร่อบๆ ตวัเราปฏิบตัใินทิศทางท่ีเราตอ้งการ 
   2.4 ความสามารถในการคาํนึงถึงผูอ่ื้น (Concern) คือ การคิดถึงบคุคลอ่ืนและรูจ้กั
ท่ีจะชว่ยเหลือบคุคลอ่ืน เม่ือบคุคลนัน้กาํลงัเผชิญกบัสภาพปัญหาตา่งๆ 
  เม่ือพิจารณาสาระสาํคญัจาก ความหมายของความฉลาดทางสงัคม ความเป็นมาใน
การศกึษาความฉลาดทางสงัคม การวดัความฉลาดทางสงัคม และองคป์ระกอบของความฉลาด
ทางสงัคม จากแนวคิดของผูท่ี้ศกึษาหลายท่าน ผูว้ิจยัวิเคราะหส์รุปไดว้่า ความฉลาดทางสงัคม
ควรมีองคป์ระกอบใหญ่ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 การตระหนกัรูท้างสงัคม (social 
awareness) ประกอบดว้ย การตระหนักรูอ้ารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน  และการตระหนักรู ้
สถานการณใ์นสังคม องคป์ระกอบท่ี 2 การเขา้ใจขอ้มูลทางสังคม (social information 
processing) ประกอบดว้ย การเขา้ใจพฤติกรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจสถานการณท์างสังคม  
องคป์ระกอบท่ี 3 ทกัษะทางสงัคม (Social skills) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของ
บุคคลในการเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออกและสรา้งความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสม และการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 
สรุปผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม ดงัแสดงในตาราง 3 
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 2.7 การวัดความฉลาดทางสังคม 
  ในการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดัความฉลาดทางสงัคมของ  Vasilova. (2004) 
พบวา่ นกัการศกึษาวดัความฉลาดทางสงัคมหลายรูปแบบ ดงันี ้
  1. การวดัความฉลาดทางสงัคมโดยใชฐ้านของผลสมัฤทธ์ิทางคณุลกัษณะ (Based on 
Achievement Characteristic) แบบวดัความฉลาดทางสงัคมในลกัษณะนี ้ไดแ้ก่ 
   1.1 แบบวดัความฉลาดทางสงัคม George Washington Social Intelligence Test 
(GWIST) ของ Hunt (1928); Moss (1931); Omwake (1949); Woodward (1955) กาํหนดมิติใน
การวดัความฉลาดทางสงัคมประกอบดว้ย ความสามารถของบคุคลในการตดัสินจากสภาพการณ์
ทางสงัคม (Judgment in Social Situations) การจาํช่ือและหนา้ตา (Memory for Name and 
Face) การสงัเกตพฤติกรรมของบคุคล (Observation of Human Behavior) การรบัขอ้ความคิด
จากภายใตค้าํพดู (Recognition of the Mental States Behind Words) การรบัรูค้วามคิดภายใต้
การแสดงสีหนา้ (Recognition of the Mental States from Facial Expression) การมีขอ้มลูทาง
สงัคม (Social Information) การมีอารมณข์นั (Sense of Humor) 
   1.2 แบบวดัความฉลาดทางสงัคม 6 องคป์ระกอบ (Six Factors Test of Social 
Intelligence) ของ O’Sullivan (1966) กาํหนดมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย 
ความสามารถของบคุคลในการรูค้ิดดา้นจดักลุ่มของพฤติกรรม  (Cognition of Behavioral Units) 
การรูค้ิดในการจาํแนกพฤติกรรม (Cognition of Behavioral Classes) การรูค้ิดในความสมัพนัธ์
ของพฤติกรรม (Cognition of Behavioral Relations) การรูค้ิดในระบบพฤติกรรม (Cognition of 
Behavioral Systems) การรูค้ิดในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  (Cognition of Behavioral 
Transformations) การรูค้ิดในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม  (Cognition of Behavioral 
Implications) 
   1.3 แบบวดัความสามารถสามดา้นของ Sternberg Triarchic Abilities Test 
(STAT) (Sternberg, B.E.A, Ketron, & Bernstien, 1981) กาํหนดมิติดา้นการวดัความฉลาดทาง
สังคม ประกอบดว้ย ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ (Analytical Abilities) 
ความสามารถทางความคิดสรา้งสรรค์ (Creative Abilities) ความสามารถในการปฏิบัติ 
(Practical Abilities) 
  2. การวดัความฉลาดทางสงัคมโดยใชฐ้านการประเมินตนเอง  (Based on Self-
Evaluation) แบบวดัความฉลาดทางสงัคมในลกัษณะนีไ้ดแ้ก่ 
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   2.1 การประเมินทกัษะทางสงัคมในกลุ่มเด็ก Matson Evaluation of Social Skills 
with Youngsters (MESSY) (Matson, Rotatori; & Helsel. 1983) กาํหนดมิติในการวดัความ
ฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย ความสามารถของบคุคลในการแสดงความเหมาะสมของทกัษะทาง
สงัคม (Appropriate Social Skills) การแสดงออกท่ีเหมาะสม (Appropriate Assertiveness) การ
ถูกกระตุน้และการกระทาํท่ีฝ่าฝืน (Impulsive/Recaclcitran) ความมั่นใจในตนเองมากเกินไป 
(Over Confidence) การแยกตวั (Jealousy/Withdrawal) 
   2.2 แบบวดัประมาณคา่ทกัษะทางสงัคม (Social Skills Rating System) (SSRS) 
ของ Gresham & Elliott (1990) กาํหนดมิติในการวัดความฉลาดทางสังคม ประกอบดว้ย 
ความสามารถของบคุคลในการแสดงทกัษะทางสงัคม  (Social Skills) แกปั้ญหาทางพฤติกรรม 
(Problem Behavior) มีสมรรถนะทางวิชาการ (Academic Competence) การสนบัสนนุจากพ่อ
แม ่(Parent’s Support) 
   2.3 แบบวดัรายการทกัษะทางสงัคม (Inventory of Social Skills) (Lorr, Youniss; 
&Stefic. 1991) กาํหนดมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคมประกอบดว้ย ความสามารถของบคุคล
ในการแสดงทกัษะทางสงัคม (Social Skills) การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Empathy) 
  3. การวดัความฉลาดทางสงัคมโดยใชฐ้านจากการประเมินโดยบคุคลอ่ืน  (Based on 
Evaluation by Others) แบบวดัความฉลาดทางสงัคมในลกัษณะนี ้ไดแ้ก่ 
   3.1 แบบประมาณคา่สมรรถนะทางสงัคมฉบบัผูป้กครอง  (Social Competence 
Scale-Parent Version) Corrigan (2003) กําหนดมิติในการวัดความฉลาดทางสังคม 
ประกอบดว้ย ความสามารถของบคุคลในการแสดงพฤติกรรมสงัคม และความสามารถของทกัษะ
ในการส่ือสาร (Prosocial/Communication Skills) ทกัษะในการควบคมุอารมณ์ (Emotional 
Regulation Skills) 
   3.2 แบบประมาณความฉลาดทางสงัคม (Peer-Estimated-Social-Intelligence) 
(PESI) (Bjorkqvist, Osterman; &Kaukiainen. 1995) กาํหนดมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคม 
ประกอบดว้ย ความสามารถของบคุคล การรบัรูบ้คุคลอ่ืน (Perception of Others) การยืดหยุ่นใน
สงัคม (Social Flexibility) ความสาํเร็จตามเปา้หมาย (Successful Achievement of One’s 
Goal) และผลลพัธข์องพฤตกิรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Outcomes) 
   3.3 แบบวดัความฉลาดทางสงัคมของหว่อง, เดย,์ แมกเวลลแ์ละมีรา (Wong, Day, 
Meara, & Maxwell, 1995)กาํหนดมิติในการวัดความฉลาดทางสังคม  ประกอบดว้ย 
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ความสามารถของบคุคลในการรบัรูส้งัคม (Social Perception) การหยั่งรูส้งัคม (Social Insight) 
และความรูด้า้นสงัคม (Social Knowledge) 
  4. การวัดความฉลาดทางสังคมโดยใชฐ้านการประเมินพฤติกรรม  (Based on 
Evaluation of Behavior) ไดแ้ก่ 
   4.1 วิธีการประเมินความถ่ีในการปฏิบตัิ (Act Frequency Approach) (AFA) ของ 
Buss and Craik (1983) กาํหนดมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ยความสามารถ
ของบุคคลในการปฏิบตัิทั่ วไป (Generation of Acts) การประเมินการปฏิบัติตามคาํสั่ง 
(Evaluation of the Nominative Acts) การประเมินการปฏิบตัิตามแบบอย่าง (Act-Prototypically 
Ratings) การประเมินโดยการรายงานตนเอง /การรายงานจากเพ่ือน (Self-Reported/Peer 
Reported Evaluation) 
   4.2 แบบวัดสมรรถนะทางสังคมดว้ยวีดีทัศน์ (Video Test of Social 
Competence) ของ (Funke; & Schuler. 1998, Hendrick. 1969) กาํหนดมิติในการวดัความ
ฉลาดทางสังคม ประกอบดว้ย ผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของความพยายาม (Divergent 
Production of Cognitive Units) ผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของระดับชัน้ (Divergent 
Production of Cognitive Classes) ผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของความสมัพนัธเ์ช่ือมโยง 
(Divergent Production of Cognitive Relation) ผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของการจดัระบบ 
(Divergent Production of Cognitive Systems) ผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของการถ่ายโยง 
(Divergent Production of Cognitive Transformation) ผลท่ีเกิดจากการแสดงออกของสิ่งท่ี
เก่ียวขอ้ง (Divergent Production of Cognitive Implications) นอกจากนี ้Silvera, Martinussen, 
and Dahl (2001)ไดท้าํการสรา้งแบบวดัความฉลาดทางสงัคม  ช่ือ The Tromso Social 
Inteillgence Scale, a self-report measure of social intelligence หรือ (TSIS) ในรูปแบบของ
การประเมินตนเอง มีมิตใินการวดัความฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย กระบวนการทาํความเขา้ใจ
ขอ้มลูทางสงัคม (Social Information Processing) ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) การตระหนกั
รูท้างสงัคม (Social Awareness) หลงัจากนัน้ Buzan (2002) ไดส้รา้งแบบสอบถามความฉลาด
ทางสงัคม (Social Intelligence Survey Questionnaire) เป็นแบบสอบถามเชิงสาํรวจตนเองเพ่ือ
วดัความฉลาดทางสงัคมขึน้ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน  45 ขอ้ รวมทัง้ใชแ้บบวดัพหปัุญญา 
(Multiple Intelligence Test) องคป์ระกอบในการวดั ประกอบดว้ย การอ่านผูอ่ื้นจากภาษาท่าทาง 
การฟัง ทกัษะการสนทนา มารยาททางสงัคม การนาํเสนอตนเอง การสรา้งเครือข่ายทางสงัคม 
การเจรจาตอ่รองและการจดัการกบัความขดัแยง้ หลงัจากนัน้  Vasilova; & Vyrost (2004) ไดท้าํ
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การสร้างแบบวัดความฉลาดทางสังคมเพ่ือวัดสถานการณ์สั้นๆ ระหว่างบุคคล  (Social 
Intelligence-Solution of Interpersonal Situations) หรือ (SI_SIS) ใชก้ารกาํหนดสถานการณใ์ห้
ผู้ถูกทดสอบแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็นเม่ือเผชิญ
สถานการณด์ว้ยตนเอง และการแสดงความคิดเห็นเม่ืออยู่รว่มกบับคุคลอ่ืนในสถานการณต์า่งๆ  มี
มิติในการวัดความฉลาดทางสังคม ประกอบดว้ย ดา้นการรูค้ิด (Cognitive) ดา้นอารมณ ์
(Emotional) และดา้นพฤติกรรม (Behavioral) ตอ่มา Frakovsky; & Baumgartner (2006) ได้
สรา้งแบบวดัองคป์ระกอบของพฤติกรรมความฉลาดทางสงัคม  (Social Intelligence Behavlor 
Component) หรือ (SI_BC) โดยกาํหนดสถานการณเ์พ่ือใหผู้ถ้กูวดัความฉลาดทางสงัคมประเมิน
ตนเองวา่จะปฏิบตัอิยา่งไรตอ่สถานการณน์ัน้ๆ มีมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย 
การติดตอ่ส่ือสาร (Communication) การกระทาํเพ่ือการตอบโต ้(Revenge) และการสนบัสนุน
ทางสงัคม (Social Support) 
  จากขอ้มลูท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ในการวดัความฉลาดทางสงัคมนัน้  มีการวดัใน
หลายมิติและในลกัษณะการวดัท่ีแตกต่างกัน พอท่ีจะสรุปไดว้่า การวดัความฉลาดทางสงัคม
ประกอบดว้ย กลุม่ท่ี 1 เนน้การวดัความฉลาดทางสงัคมของบคุคลจากการรูค้ิดทางสงัคม สามารถ
พิจารณาไดจ้ากกระบวนการคิดเละการตดัสินใจทางสงัคม  กลุ่มท่ี 2 เนน้การวดัความฉลาดทาง
สงัคมของบุคคลจากการตระหนกัรูผู้อ่ื้น สามารถพิจารณาไดจ้ากความไวตอ่ความรูส้ึกของผูอ่ื้น 
การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และกลุ่มท่ี 3 เนน้การวดัความฉลาดทางสงัคมของบคุคลจากการมีทกัษะ
ทางสงัคม สามารถพิจารณาไดจ้ากการแสดงพฤตกิรรมของบคุคลในสงัคม 
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ตาราง 4 แนวทางการวดัความฉลาดทางสงัคม  
 

ชื่อแบบวดั/                 
ลักษณะ 
การวัด 

 
นักจติวทิยา 
 

แบบวัดความฉลาด 
ทางสังคมที่ใช ้

การวัดความ
ฉลาดทางสังคม
ของบุคคลจาก
การตระหนักรู้

ผู้อื่น 

การวัดความ
ฉลาดทาง
สังคมของ

บุคคลจากการรู้
คิดทางสังคม 

การวัดความ
ฉลาดทาง
สังคมของ

บุคคลจากการ
มีทักษะทาง

สังคม 
Hunt 

(1928) 
George Washington 

Social Intelligence Test 
 

  

Moss 
(1931) 

George Washington 
Social Intelligence Test 

 
  

Omwake 
(1949) 

George Washington 
Social Intelligence Test 

 
  

Woodward 
(1959) 

George Washington 
Social Intelligence Test 

 
  

O’Sullivan 
(1966) 

Six factors test of Social 
Intelligence 

 
 

 

Sternberg 
(1981) 

Sternberg Triarchic 
Abilities Test 

 
 

 

Matson 
(1983) 

Matson Evaluation of 
Scocial Skills with 

Youngsters 

 
  

Gresham; & Elliott 
(1990) 

Social Skills Rating 
System 

 
  

Lorr, Youniss; & 
Stefic 
(1991) 

Inventory of Social Skills    

Corrigan 
(2003) 

Social Competence 
 Scale-Parent Version    

Bjorkqvist , 
Osterman; & 
Kaukiainen 

(1999) 

Peer-Estimated-Social-
Intelligence 
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ตาราง 4 (ตอ่)  
 

ชื่อแบบวดั/                 
ลักษณะ 
การวัด 

 
นักจติวทิยา 

 

แบบวัดความฉลาด 
ทางสังคมที่ใช ้

การวัดความ
ฉลาดทาง
สังคมของ

บุคคลจากการ
ตระหนักรู้

ผู้อื่น 

การวัดความ
ฉลาดทาง
สังคมของ

บุคคลจากการ
รู้คิดทางสังคม 

การวัดความ
ฉลาดทางสังคม
ของบุคคลจาก
การมีทักษะทาง

สังคม 

Funke; & Schuler.  
Hendrick 

(2002) 

Video Test of Social 
Competence 

   

Silvera; 
Martinussen; & 

Dahl. 
(2001) 

The Tromso Social 
Inteillgence Scale, a self-
report measure of social 

intelligence 

   

Buzan 
(2002) 

Social Intelligence Survey 
Questionnaire 

   

Vasilova; & Vyrost 
(2004) 

Social Intelligence-
Solution of Interpersonal 

Situations 
   

Frakovsky; & 
Baumgartner 

(2004) 

Social Intelligence 
Behavlor Component 

   

กาญจนก์มล  
สวุิทยารตัน ์

(2557) 

แบบวดัความฉลาดทาง
สงัคม    

ปวรศิา ภวเจรญิผล 
(2559) 

แบบวดัตวัแปรความฉลาด
ทางสงัคม 

   

สริพิฒัน ์เสวิกลุ 
(2559) 

แบบสอบถามความฉลาด
ทางสงัคม 

   

คณิตพนัธุ ์ 
ทองสบืสาย 

(2552) 

แบบวดัความฉลาดทาง
สงัคม    
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 2.8 การพัฒนาความฉลาดทางสังคม 
  ความฉลาดทางสังคมนั้นเป็นสิ่งท่ีสาํคัญ เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จาํเป็นท่ี
จะตอ้งอยู่รว่มกบับคุคลอ่ืนในสงัคม จึงทาํใหต้อ้งมีการพฒันาความฉลาดทางสงัคมเกิดขึน้เพ่ือให้
มนุษยอ์ยู่ร่วมกันในสังคมได ้โดยมีนักจิตวิทยาไดใ้หแ้นวทางในการพัฒนาตนเองในดา้นความ
ฉลาดทางสงัคมดงัตอ่ไปนี ้ 
  Buzan (2002) ใหข้อ้คดิในการปฏิบตัตินเพ่ือการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้นและถือ
วา่เป็นการพฒันาความฉลาดทางสงัคม ดงันี ้
  1. สรา้งความมั่นใจในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง 
  2. ใชภ้าษากายเพ่ือส่ือความคดิท่ีแทจ้รงิ 
  3. ยิม้ใหก้บัผูอ่ื้น เขา้หาผูอ่ื้นดว้ยรอยยิม้ท่ีเป็นธรรมชาติ ทกัทายดว้ยการยิม้ 
  4. ใชภ้าษาทา่ทางท่ีสอดคลอ้งกบัสิ่งท่ีพดู ใชร้ะยะหา่งท่ีเหมาะสม 
  5. แสดงความสนใจผูอ่ื้นดว้ยการฟังอยา่งตัง้ใจ 
  6. สนทนาดว้ยทา่ทีท่ีต่ืนตวั กระตือรือรน้ใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้สนทนาดว้ย 
  7. ใชก้ารสบตาท่ีอบอุน่ เป็นมิตร 
  8. ไมพ่ดูคยุเฉพาะเรื่องราวของตวัเอง 
  9. หดัจาํช่ือผูอ่ื้น 
  10. เม่ือมีการเจรจาต่อรองใหเ้คารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น และทาํความเขา้ใจกับ
มมุมองของผูอ่ื้น 
  11. มีมารยาททางสงัคม เช่น การกล่าวขอบคณุในเรื่องท่ีผูอ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือ การ
ใหข้อง ของขวญัผูอ่ื้นในโอกาสท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
  12. แสดงความหว่งใย ปลอบโยน ชว่ยเหลือเม่ือผูอ่ื้นไดร้บัความเดือดรอ้น  
  หลงัจากนัน้ Albrecht (2006) ไดน้าํเสนอแนวทางในการท่ีจะพฒันาสมัพนัธภาพสู่การ
มีความฉลาดทางสงัคมดงัตอ่ไปนี ้
  1. ฝึกฝนตนเองในการอ่านสถานการณท์างสังคมอย่างสมํ่าเสมอ  (Read Social 
Situation) เพ่ือใหท้ราบว่าสถานการณต์อนนีเ้ป็นอย่างไร สิ่งท่ีน่าสนใจ ความตอ้งการจาํเป็น 
ความรูส้กึ และความตัง้ใจกบัสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธด์ว้ย 
  2. ใหค้วามเคารพนบัถือผูอ่ื้น ใหเ้กียรติ รวมทัง้ใหก้ารยกย่องผูอ่ื้น ใหค้วามเมตตา
กรุณาตอ่ผูอ่ื้น คาํนงึถึงประโยชนข์องผูอ่ื้น 
  3. เป็นผูฟั้งท่ีดีและฟังอยา่งตัง้ใจ ฟังดว้ยการใหเ้กียรติ พรอ้มกบัความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู ้
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  4. ใหห้ยดุคิดก่อนท่ีจะตอบคาํถามผูอ่ื้น ใชเ้วลาและใชค้วามคิดเพ่ือการเลือกคาํพดูท่ี
เหมาะสม 
  5. ระลกึไวว้า่การโตแ้ยง้เป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสดุในการเปล่ียนความคิด
ของผูอ่ื้น อยา่พยายามท่ีจะเอาชนะเสมอไป 
  6. เม่ือไมเ่ห็นดว้ยกบัผูอ่ื้น ใหแ้สดงความเห็นดว้ยกบัสิ่งท่ีเขาคิดหรือการกระทาํแลว้ จึง
เสนอมมุมองหรือแนวคดิของตนเองอย่างสภุาพ 
  7. หลีกเล่ียงท่ีจะโตแ้ยง้หรือไม่เห็นดว้ยกับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเป็นพิษ  ใหป้ฏิบตัิสิ่ง
ตา่งๆ อยูร่อบนอก 
  จากขอ้มลูท่ีกลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความฉลาดทางสงัคมนัน้สามารถท่ีจะพฒันาได ้
ดว้ยการฝึกฝนตนเอง ในดา้นการสรา้งความมั่นใจตอ่ตนเอง การเคารพผูอ่ื้น มีความกลา้ในการ
แสดงความคิดเห็น รูจ้กัการฟัง รูจ้กัการใชภ้าษากาย และใหค้วามสาํคญักบัผูอ่ื้น ทัง้นีเ้พ่ือการอยู่
รว่มกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสขุ 

 2.9 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความฉลาดทางสังคม 
  2.9.1 งานวิจยัในประเทศ 
    คณิตพนัธุ ์ ทองสืบสาย (2552) ซึ่งไดพ้ฒันาแบบวดัความฉลาดทางสงัคมสาํหรบั
นกัศึกษาปริญญาบณัฑิต กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
จาํนวน 1,307 คน ทาํใหไ้ดแ้บบวดัความฉลาดทางสงัคม 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบวดัความฉลาดทาง
สงัคมชนิดมาตรประมาณคา่ แบบวดัความฉลาดทางสงัคมชนิดสถานการณ์ เนือ้หาของแบบวดั
ครอบคลมุองคป์ระกอบ ดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) และองคป์ระกอบดา้น
การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Social Facility) ผลการวิเคราะหค์ณุภาพของแบบวดัความฉลาดทาง
สงัคมพบว่าแบบวดัความฉลาดทางสงัคมชนิดมาตรประมาณคา่ มีคา่อาํนาจจาํแนก 0.68 - 8.66 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.86 ส่วนแบบวดัความ
ฉลาดทางสงัคมชนิดสถานการณมี์คา่อาํนาจจาํแนก 0.00 -10.77 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 มีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.87 เม่ือรวมขอ้คาํถามจากแบบวดัทัง้ 2 ฉบบั พบว่า มี
คา่ความเท่ียงตรงทัง้ 2 ฉบบัเท่ากับ 0.90 และแบบวดัมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งจากการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง หลังจากนั้น จากผลงานทางด้านการวิจัยของ       
กาญจนก์มล สวุิทยารตัน ์(2557) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง การศกึษาและพฒันาความฉลาดทางสงัคม
ของ นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาภาคใตพ้บว่า บุคลิกภาพของคนไทยมีลักษณะของความ
ทะเยอทะยาน พอสมควร แตม่กัไม่คอ่ยมีความเช่ือมั่นในตนเอง คนไทยมีนิสยัอ่อนนอ้ม ชอบออก
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สงัคม ชอบพบปะ สงัสรรคแ์ละพดูคยุกบัคนอ่ืน แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะรูส้ึกเคอะเขินเม่ืออยู่ในหมู่
คนแปลกหนา้หรือกลุ่มท่ีตวัเองไม่สนิทสนม คนไทยยอมรบัสถานภาพและวิถีชีวิตของตนเองท่ีถูก
กาํหนดโดยสงัคม แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่พอใจในชีวิตของตนเอง มีความวิตกกงัวลสูง มีความ
รบัผิดชอบค่อนขา้งตํ่า รกัสนุก ชอบความสะดวกสบาย ไม่ค่อยมีระเบียบวินยั ทาํอะไรตามใจ
ตนเอง โกรธง่ายและจะรูส้กึไมพ่อใจเมื่อความตอ้งการของตนเองถกูขดัขวาง ความรูส้ึกไม่พอใจจะ
ถกูเก็บไวภ้ายในไม่แสดงออกมาภายนอก หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กบัผูอ่ื้น คาํนึงถึงหนา้ตาและ
ภาพพจนข์องตนเองมาก คนไทยมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสูง พยายามทาํความเขา้ใจกับปัญหา
ของผูอ่ื้น ปรบัตวัเปล่ียนแปลงอารมณ์ ความคิดเห็นและเหตผุลใหเ้ขา้กับสถานการณต์า่งๆ ไดดี้ 
ความหมายของบุคลิกภาพของคนไทยท่ีสอดคล้องกับความฉลาดทางสังคม ไดแ้ก่ คนไทยชอบ
ออกสังคม ชอบพบปะสังสรรคแ์ละพูดคุยกับคนอ่ืน เป็นลักษณะของการมีทักษะในการสรา้ง
ความสมัพนัธท์างสงัคม ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียในระดบัสงู  คนไทยยอมรบัสถานภาพและวิถีชีวิตของ
ตนเองท่ีถูกกาํหนดโดยสังคม เป็นลักษณะของการมีขอ้สนเทศทางสังคม ซึ่ งถ้าหากนักศึกษามี
ความสามารถในการแสวงหาขอ้มลู มีขอ้สนเทศทางสงัคมท่ีเพียงพอจะส่งผลใหมี้แนวทางในการ
ดาํเนินชีวิตท่ีไมถ่กูครอบงาํและสามารถท่ีจะกาํหนดวิถีชีวิตของตนเองไดม้ากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งจาก
งานวิจยัของ กลา้หาญ ณ น่าน (2557) ไดท้าํการศึกษาอิทธิพลของคณุลกัษณะบุคลิกภาพและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปรบัตัวในการทาํงานของผู้เขา้สู่ตลาดบัณฑิตใหม่ พบว่า ปัจจัยดา้น
บคุลิกภาพและความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นการปรบัตวัในการทาํงาน โดยความ
พึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรบัตวัในการทาํงาน ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าบณัฑิตท่ีมีความ
พึงพอใจภายในงานและภายนอกงานย่อมส่งผลต่อการปรบัตวัในการทาํงาน การปรบัตวัเขา้กับ
สภาพแวดลอ้มและการปรบัตวัเขา้กับเพ่ือนรว่มงานไดเ้ป็นอย่างดี ทาํใหส้ามารถควบคมุอารมณ์
ความตอ้งการของจิตใจไดแ้ละสามารถจดัการกับความเครียดไดเ้ป็นอย่างดี หลงัจากนัน้ไดมี้งาน
ของ ธนิตศกัดิ์ ลิม้สุวรรณภัทร (2559) ไดท้าํการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) 
เปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวของผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํ
ผิดวินยักลุม่ทดลอง 2) เปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมหลงัการทดลองระหว่างผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํ
ผิดวินยักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และ 3) ศกึษาความพึงพอใจท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พฒันาความฉลาดทางสงัคม รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง มีกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ตวัอย่างเป็นผูต้อ้งขงัเรือนจาํกลางบางขวางแดน 6 จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 30 คน ท่ีมี
คะแนนจากแบบวดัความฉลาดทางสงัคมตัง้แตเ่ปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 50 ลงมาและสมคัรใจเขา้รว่มการ
ทดลอง จากนัน้จงึสุม่อยา่งง่าย เพ่ือแบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 15 คน เครื่องมือ
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ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความฉลาดทางสังคมท่ีมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.84                  
2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาความฉลาดทางสงัคมและ 3) แบบวดัความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาความฉลาดทางสงัคมสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา่ที ผลการวิจยัปรากฏว่า 1) ภายหลงัการทดลอง กลุ่ม
ทดลองท่ีใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาความฉลาดทางสงัคมมีความฉลาดทางสงัคมสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2) ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ความฉลาดทางสงัคมสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 3) ความพึง
พอใจตอ่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาความฉลาดทางสงัคมของกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัมาก 
หลงัจากนัน้ จากงานวิจยัของ ปวริศา ภวเจริญผล (2559) ไดว้ิจยัเรื่อง การตรวจสอบกลุ่มตวัแปร
ความฉลาดทางสงัคมท่ีทาํนายสุขภาพจิตทางบวกของครูในสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัปราจีนบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธพ์หุคณูระหว่างตวั
แปรสุขภาพจิตทางบวกกับกลุ่มตัวแปรความฉลาดทางสังคมไดแ้ก่ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ทกัษะการแกปั้ญหาการทดสอบความจริง 
การรูจ้กัยืดหยุน่ความอดทนตอ่ความเครียดและการควบคมุแรงกระตุน้ของครูและเพ่ือสรา้งสมการ
ทาํนายสุขภาพจิตทางบวกของครูสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
ปราจีนบรุี กลุ่มตวัอย่างเป็นครูในจงัหวดัปราจีนบุรี ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 240 คน ไดม้าจาก
การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามตวัแปรความฉลาดทาง
สงัคมกบัตวัแปรสขุภาพจิตทางบวกของครูวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูโดยใชโ้ปรแกรม LISREL ผลการวิจยัปรากฏว่า ตวัแปรความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล (IPR) ตวัแปรทกัษะการแกปั้ญหา (PBS) และตวัแปรการรูจ้กัยืดหยุ่น (FXB) มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรสขุภาพจิตทางบวก (PPH) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิp < 0.05 
  2.9.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
   Silvera et al. (2001) ไดส้รา้งแบบวดัความฉลาดทางสงัคมเพ่ือศกึษาองคป์ระกอบ
ของความฉลาดทางสงัคม ดาํเนินการศกึษาเป็น 3 ขัน้ตอน ใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ขา้ร่วมเป็นคณะอาจารยอ์าสาสมคัรจากภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัทรอมโซ 
นอรเ์วย (University of Tromso, Norway) จาํนวน 14 คน ตอบแบบสอบถามสัน้ๆ จาํนวน 27 ขอ้ 
เก่ียวกบันิยามศพัทข์องความฉลาดทางสงัคม ผลการศกึษาพบว่า โครงสรา้งของความฉลาดทาง
สงัคม มีพืน้ฐานขึน้อยู่กับการรูค้ิดทางสงัคม เช่นเดียวกบัมิติในการตดัสินผูอ่ื้น รวมทัง้ทกัษะทาง
พฤตกิรรม ไดแ้ก่ การเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ กลุม่ท่ี 2 ผูเ้ขา้รว่มเป็นนกัศกึษาอาสาสมคัรจากมหาวิทยาลยั
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ทรอมโซ จาํนวน 202 คน เขา้รบัการวดัความฉลาดทางสงัคมดว้ยแบบวดั The Tromso Social 
Inteligence Socail, A Self-Report Measure of Social lntelligence (TSIS) ท่ีสรา้งจากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากการศกึษาในกลุ่มท่ี 1 โดยมีขอ้คาํถาม ทัง้หมด 103 ขอ้ ผลการศกึษา 
พบว่า มีขอ้คาํถามท่ียอมรบัได ้จาํนวน 21 ขอ้ กลุ่มท่ี 3 ผูเ้ขา้รว่มเป็นนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ทรอมโซ จาํนวน 290 คน แบง่เป็นเพศหญิงจาํนวน 182 คน เพศชาย จาํนวน 108 คน อายเุฉล่ีย 
24.73 ปี ตอบแบบสอบถามเพ่ือหาสหสัมพันธ์ของแบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบไม่มี
ความสัมพันธท์ัง้เพศและอายุ ผลจากการศึกษาทัง้หมด พบว่า แบบวดัความฉลาดทางสังคมท่ี
สรา้งขึน้ผสามารถจาํแนกองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคมออกเป็น กระบวนการของขอ้มูล
ทางสงัคม (Social Information Processing) ทกัษะทางสงัคม (Social Skill) และการตระหนกัรู ้
ทางสงัคม (Social Awareness) ภายหลงัจากนัน้ Gini. (2006)ไดท้าํการศกึษาความฉลาดทาง
สงัคม โดยการสรา้งแบบวดัความฉลาดทางสงัคม ท่ีปรบัปรุงจากแบบวดั The Tromso Social 
Intelligence Scale, A Self-Report Measure of Social Intelligence (TSIS) ซึ่งพฒันาโดย ซิล
เวียราและคนอ่ืนๆ แบบวดัท่ีทาํการศกึษาไดท้าํการปรบัปรุงใหเ้ขา้กบับริบทของประเทศอิตาลีและ
ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากวยัรุน่ในประเทศอิตาลี จาํนวน 320 คน เพศหญิงจาํนวน 188 คน 
เพศชายจาํนวน 132 คน ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งไดผ้ลเหมือนฉบบัดัง้เดิมและมี
คา่ความเท่ียงตรงภายในอยู่ในเกณฑป์กติ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Weis & Martin (2007) 
ซึ่งไดท้าํการศึกษาความฉลาดทางสงัคมเพ่ือแสดงการศกึษาลกัษณะและองคป์ระกอบของความ
ฉลาดทางสังคม ตามแนวคิดของธอรน์ไดค  ์ ท่ีมีมุมมองต่อความฉลาดทางสังคมว่าเป็น
ความสามารถทางจิต (Mental Ability Distinct) ซึ่งแตกตา่งกนัอย่างชดัเจนกบัความสามารถเชิง
วิชาการ (Academic Intelligence) วตัถปุระสงคข์องการศกึษาเพ่ือการแสดงลกัษณะของความ
ฉลาดทางสงัคมไดแ้ก่ ความเขา้ใจสงัคม ความจาํทางสงัคม การรบัรูท้างสงัคม และความ
สรา้งสรรคท์างสงัคมในฐานะพิสยัความสามารถในการรูค้ิด  และมีการดาํเนินการหลายลกัษณะ 
หลายวิธี ดว้ยการออกแบบ การประยุกตท์างภาษา รูปภาพ และ วิดีโอ เป็นพืน้ฐานในการวดั
สมรรถนะ และเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่า ความฉลาดทางสงัคมแตกตา่งจากความสามารถทางวิชาการ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศกึษาในสาขาจิตวิทยาจาํนวน 180 คน 
เป็นเพศชายจาํนวน 100 คน เป็นเพศหญิงจาํนวน 80 คน อายเุฉล่ีย 19.7 ปีและทาํการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัตามโครงสรา้งของความฉลาดทางสงัคม ผลการศกึษาพบว่า ผลจากการวดั
ความเขา้ใจทางสงัคมและการรบัรูท้างสงัคมมีความสมัพนัธก์นัและสามารถทาํนายผลของความ
ฉลาดทางวิชาการเช่ือถือไดน้อ้ย ยกเวน้ผลท่ีเกิดจากการวดัความจาํทางสงัคม ผลการวิเคราะห์
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องคป์ระกอบเชิงยืนยันตามโครงสรา้งของความฉลาดทางสังคมพบว่า มีความสอดคลอ้งตาม
โครงสรา้งของความฉลาดทางสงัคม ภายหลงัจากนัน้ Babu (2008) ไดท้าํการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความฉลาดทางสงัคมกับพฤติกรรมกา้วรา้วของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาในประเทศ
อินเดียจาํนวน 84 คน โดยการใชเ้ครื่องมือวดัความฉลาดทางสงัคมและความกา้วรา้ว  จากนัน้นาํ
ผลการวดัมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ความฉลาดทางสงัคมและพฤติกรรมกา้วรา้วมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางตรงขา้ม กล่าวคือนกัเรียนท่ีมีความฉลาดทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมกา้วรา้วตํ่า  ในขณะท่ี
นกัเรียนท่ีมีความฉลาดทางสงัคมตํ่าจะมีพฤติกรรมกา้วรา้วสงู  โดยตอ่มา Susanne, Heinz, & 
Marti (2007) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัความฉลาดทางสงัคม ภายใตแ้นวคิดของ Thorndike (1920) โดย
มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาลกัษณะและองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคมซึ่งประกอบดว้ยการ
เขา้ใจสงัคม การจดจาํและความรู ้โดยตรวจสอบความตรงของสิ่งท่ีตอ้งการวดัโดยการใชเ้ทคนิค
หลากหลายวิธี (Multi Trait-Multi Method-MTMM) มีการประยกุตใ์ชส้ญัลกัษณ ์แผนภาพและ
วิดีโอมาเป็นเครื่องมือในการวดัการศึกษานีย้งัแสดงใหเ้ห็นว่าความฉลาดทางสงัคมเป็นสิ่งท่ีแยก
ออกจากความฉลาดทางการเรียนรู ้ซึ่งผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผลการวดัความรูค้วามเขา้ใจทาง
สงัคมมีความสมัพนัธก์ับความฉลาดทางการเรียนรูน้อ้ย ยกเวน้การวัดท่ีเก่ียวกับการจดจาํทาง
สงัคม ส่วนผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง
ทางทฤษฎีกล่าวคือ ความฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย การเขา้ใจสงัคม การจดจาํ และความรู ้
ซึ่งภายหลงัจากนัน้ Meijs, Cillessen, Scholte, Segers, & Spijkerman (2010) ไดท้าํการศกึษา
เปรียบเทียบผลของความฉลาดทางสงัคมและการรูค้ิดทางสงัคมท่ีมีต่อการไดร้บัการยอมรบัหรือ
การมีช่ือเสียงของวยัรุน่โดยวดัจากการไดร้บัการยอมรบัในสงัคมและการเป็นผูน้าํทางสงัคมในกลุ่ม
ประชากรวยัรุ่นจากบริบทของ 2 โรงเรียน ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากับวยัรุ่นท่ีศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศกึษาทางตะวนัตกเฉียงเหนือของยโุรป จาํนวน 512 คน อาย ุ 14-15 ปี แบง่เป็นเพศชาย 
44% เพศหญิง 56%  ผลการศกึษาพบว่า การเป็นท่ียอมรบัหรือการมีช่ือเสียงมีความสมัพนัธก์บั
การมีความฉลาดทางสงัคมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัพบว่า โรงเรียนท่ีใหค้วามสาํคญักบั
ความฉลาดทางสงัคมควบคู่กบัความรูท้างวิชาการ จะส่งผลดีต่อนกัเรียนทัง้ดา้นการดาํเนินชีวิต
แสะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาข้างตน้ สรุปไดว้่า การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา
ความฉลาดทางสงัคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จะแสดงใหเ้ห็นถึง การวดัความฉลาดทาง
สงัคม การศกึษาองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความ
ฉลาดทางสงัคมกบัความกา้วรา้ว ความฉลาดทางสงัคมกบัความรูท้างวิชาการ ดงันัน้ในการศกึษา
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องคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม จะเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัรูท้างสงัคม การรูค้ิดและการ
แสดงพฤตกิรรมทางสงัคม ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันาความฉลาดทางสงัคมควรพฒันาควบคูก่บั
การพฒันาดา้นวิชาการจะสง่ผลใหบ้คุคลประสบความสาํเรจ็ในชีวิต 
 
3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคล 

 3.1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคล 
  3.1.1 ความหมายของการใหค้าํปรกึษาแบบรายบคุคล 
   การให้ความหมายของการให้คาํปรึกษามีอย่างหลากหลายแตกต่างกันไปตาม
ทศันะของผูใ้หค้าํปรกึษาแตล่ะคน สว่นใหญ่เป็นการใหค้วามหมายผ่านมมุมองของผูใ้หค้าํปรกึษา
เป็นศูนยก์ลาง ท่ีอธิบายว่ากระบวนการใหค้าํปรึกษาตอ้งเกิดขึน้โดยผู้ใหค้าํปรึกษาท่ีไดร้บัการ
อบรมในดา้นทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นอย่างดี หรือเป็นการปฏิบัติการในเชิงวิชาชีพ โดยนัก
วิชาชีพ แตย่งัมีการอธิบายบางสว่น ท่ีใหค้วามหมายโดยยึดผูร้บับริการเป็นศนูยก์ลาง  นกัจิตวิทยา
โดยทั่วไปอธิบายการให้คาํปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้
คาํปรกึษาและผูร้บัคาํปรกึษา โดยมีเปา้หมายเพ่ือชว่ยผูร้บัคาํปรกึษาท่ีมีปัญหา มีความไม่สบายใจ 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลทางความคิด ความรูส้ึก หรือพฤติกรรม เพ่ือช่วยใหส้ามารถ
ปรบัตวัปรบัสมดลุชีวิตไดอ้ย่างปกติสขุ และเป็นการช่วยเหลือโดยผูใ้หค้าํปรกึษาท่ีไดร้บัการอบรม
ในดา้นจิตวิทยาการใหค้าํปรกึษามาเป็นอย่างดีแลว้ (Sharf, 2004) ในคาํภาษาองักฤษมกัมีการใช้
ทัง้คาํว่า การใหค้าํปรกึษา (Counseling) และการทาํจิตบาํบดั (Psychotherapy) ซึ่งมีการใชใ้น
ความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีความแตกตา่งท่ีการใหค้าํปรกึษา มกัมุ่งเนน้กระบวนการท่ีจะช่วย
เสริมสรา้งให้บุคคลมีการเติบโตและพัฒนาตามศักยภาพของตัวเองไดอ้ย่างเต็มท่ี เพ่ือไปถึง
เป้าหมายของตวัเอง ขณะท่ีการทาํจิตบาํบัด มักจะเป็นปฏิบัติการของแพทยท่ี์มุ่งเน้นไปท่ีการ
บาํบดัรกัษาอาการผิดปกติหรือมองว่าเป็นความเจ็บป่วย จากโรคมากกว่าจะมองถึงการเติบโต
อย่างเป็นองคร์วมของบคุคล (Hershenson, Power, & Waldo, 2003) การใหก้ารปรึกษาทาง
จิตวิทยาจงึเป็นสหศกึษาของการประยกุตศ์าสตรต์า่งๆ โดยการเติบโตของสาขาเป็นผลมาจากการ
เคล่ือนไหวหลายกระแส เช่น การแนะแนวอาชีพ การทดลองความมาตรฐานทางจิตวิทยา การ
ต่ืนตัวของวงการสุขภาพจิต และการออกกฎหมายท่ีสาํคัญ ตลอดจนผลงานของนักปรัชญา 
นกัวิทยาศาสตร ์นกัจิตแพทย ์นกัจิตวิทยาหลายแนวคิด ยอ้นไปตัง้แตส่มยัก่อนคริสตศ์กัราชจนถึง
ปัจจุบนั แนวโนม้การใหก้ารปรึกษาปัจจุบนัตลอดจนถึงอนาคตคือ การใชท้ฤษฎีหลงัยุคทนัสมัย 
การใหก้ารปรึกษาท่ีมุ่งหาคาํตอบในระยะเวลาอันสัน้ การใหค้วามสาํคัญกับจิตวิญญาณและ
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วฒันธรรมท่ีหลากหลายและการใหค้าํปรกึษาทางอินเทอรเ์น็ต (จรรยา แผนสมบรูณ,์ 2555 อา้งถึง
ใน ดวงมณี จงรกัษ,์ 2552) 
   ดงันัน้การใหค้าํปรกึษาจงึเป็นกระบวนการใหค้วามชว่ยเหลือบคุคลดว้ยการสนทนา
หรือการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้ให้การปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยสร้างบรรยากาศของ
สัมพันธภาพท่ีดี ตลอดจนใชท้ักษะ ขัน้ตอน และทฤษฎีของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพ่ือใหผู้้มี
ปัญหาหรือผูร้บัการปรึกษามีความรูส้ึกอบอุ่นใจว่าไดร้บัการยอมรบั และเกิดความรูส้ึกไวว้างใจ  
(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2559) โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้ผู้ร ับ
คาํปรกึษาท่ีมีปัญหาความผิดปกตดิา้นความคดิ ดา้นอารมณห์รือดา้นพฤติกรรม ผูใ้หค้าํปรกึษาจะ
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีทางบคุลิกภาพ จิตบาํบดั หรือการใหค้าํปรกึษา เพ่ือช่วยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
พฒันาตนเองใหดี้ขึน้  (Sharf, 2012) เกิดการเขา้ใจในตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสิ่งแวดลอ้ม สามารถ
พิจารณาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง เกิดการปรบัเปล่ียนความคิด อารมณ ์และ
พฤติกรรม ตลอดจนพัฒนาศกัยภาพของตนเองและดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข    
(สขุอรุณ วงษท์ิม, 2554) โดยช่วยเหลือในการจดัการกับความแตกตา่งตอ่สูก้บัปัญหา  หรือการ
ตดัสินใจในชีวิตรวมทัง้การเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีตอ้งการในชีวิตของตนเอง  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในเรื่องตา่งๆ (Chan et al., 2015) กล่าวคือ เพ่ือช่วยเหลือผูร้บัคาํปรกึษาใหรู้ ้และเขา้ใจปัญหา
ของตน ยอมรบักับสภาพปัญหาของตน ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองใหเ้ป็นบคุคลท่ี
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ซึ่งในการให้คาํปรึกษานั้นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาตอ้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ ,์ 2560) และการช่วยเหลือของผูใ้หค้าํปรึกษาจะตอ้งมี
กฎหมายและจรยิธรรม (Sharf, 2012) 
   นอกจากนีก้ารใหค้าํปรึกษายังเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมสุขภาพจิตเรื่องปัญหา
ความออ่นแอทางอารมณ ์โดยมุง่แกไ้ขปัญหาท่ีทาํใหค้วามภาคภมูิใจในตนเองลดลง และการไดร้บั
ความบอบชํา้ทางจิตใจ รวมถึงลดความทกุขท์างจิตใจของบคุคล และการเปล่ียนแปลงของบคุคล 
(Jenkins, 2017) ช่วยใหบุ้คคลท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจ หรือมีปัญหาทางกายซึ่งมีผลกระทบ
เน่ืองมาจากสภาวะทางจิตใจ ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับตัวตนของตัวเอง และสิ่งแวดล้อมของตนเอง 
รวมทัง้วิธีท่ีตนเองจะแสดงบทบาทไดอ้ย่างเหมาะสมและเรียนรูว้ิธีการมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นอย่าง
ราบรื่น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลสามารถตัง้เป้าหมายเพ่ือตดัสินใจ และแก้ไข
ปัญหาของตนท่ีเก่ียวกบัการศกึษา อาชีพและส่วนตวัสงัคมได ้(ลดัดาวรรณ ณ ระนอง, 2554 อา้ง
ถึงใน Hansen, Rossberg & Cramer, 1994) ช่วยใหบ้คุคลสามารถรูจ้กั เขา้ใจและยอมรบัตนเอง 
จนเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเองสามารถวางแผนและหาแนวทางตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
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ดว้ยตนเองได ้ (กรมวิชาการ, 2545 อา้งถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
2559) 
   ดงันัน้กระบวนการใหค้าํปรึกษา จึงเป็นการสนทนาอย่างเป็นส่วนตวัท่ีมีเป้าหมาย 
เกิดขึน้มาจากความตัง้ใจของบุคคลหนึ่งคนท่ีตอ้งการทบทวนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการ
ดาํเนินชีวิต และเป็นความยินดีเต็มใจของคนอีกคนหนึ่งท่ีจะเป็นผูช้่วยเหลือในความพยายามนัน้ 
ซึ่งมีมมุมองว่า จดุเริ่มตน้ของกระบวนการใหค้าํปรกึษาท่ีสาํคญั เริ่มจากใครสกัคนท่ี  กาํลงัประสบ
ปัญหาไดเ้ริ่มตน้เชือ้เชิญใครบางคนท่ีไวว้างใจไดใ้หเ้ขา้มาเริ่มตน้ความสมัพนัธ์  บางอย่างโดยมี
เปา้หมายท่ีจะดาํเนินไปสูก่ารจดัการคล่ีคลายสภาวะยุ่งยากท่ีเกิดขึน้ เป็นการเริ่มตน้ความสมัพนัธ์
โดยผูท่ี้กาํลงัเผชิญปัญหาเอง ผ่านกระบวนการสนทนา (Dialogue) ระหว่างคนสองคน โดยไม่ได้
เนน้ว่า ผูท่ี้ถูกนาํเขา้มาในความสัมพันธ์นี ้ จะตอ้งเป็นผูใ้หค้าํปรึกษามืออาชีพ เพียงแต่ตอ้งมี
คุณภาพในความเป็นมนุษยบ์างอย่าง เช่น การรับฟังท่ีมีคุณภาพ ความไวต่อความรูส้ึกและ
ประสบการณข์องคนอ่ืน หรือมีขุมพลงัอนัอุดมของตนเองในการจดัการภาวะยากลาํบากในชีวิต 
โดยการใหค้าํปรึกษาจะเกิดขึน้ในบรรยากาศท่ีปลอดภัยพอท่ีจะบอกเล่าเรื่องราวและความรูส้ึก 
โดยผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งมีการรกัษาความลบั มีการเคารพในความแตกตา่งของบคุคล หนนุเสริมให้
ผูร้บัคาํปรึกษาไดเ้ปิดใจบอกเล่าเรื่องราวลึกๆ ในใจ ช่วยยํา้เตือนถึงคุณค่าและขุมพลังท่ีผูร้บั
คาํปรึกษามีอยู่เพ่ือนาํมาจดัการกบัปัญหา โดยสดุทา้ยแลว้จะดผูลลพัธจ์ากความสามารถในการ
แกปั้ญหาได ้การเรียนรูท้กัษะใหม่ๆ  เพ่ือนาํไปใชใ้นอนาคต และสะทอ้นผา่นการมีสว่นรว่มในสงัคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป (McLeod, 2009) 
  3.1.2 เปา้หมายของการใหค้าํปรกึษา 
   Hershenson et al. (2003)กล่าวว่า เป้าหมายของการใหค้าํปรึกษา คือ การ
สง่เสรมิการเตบิโตอยา่งมีสขุภาวะโดยการชว่ยผูร้บับรกิารใหเ้รียนรูท่ี้จะกาํหนดเปา้หมายท่ีเป็นจริง
สาํหรบัตวัเอง และเรียนรูท่ี้จะรบัมือกบัปัญหาในชีวิต 
   Chan et al. (2015) กลา่ววา่การใหค้าํปรกึษามีเปา้หมายเพ่ือช่วยใหบ้คุคลสามารถ
เผชิญปัญหาได ้ สามารถตดัสินใจในชีวิตได ้ หรือเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีตอ้งการในชีวิตได ้โดยช่วยให้
บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงดว้ยความสมคัรใจ บรรลุความตอ้งการการเปล่ียนแปลง  หรือสรา้ง
ทางเลือกท่ีเหมาะสม และช่วยใหบ้คุคลสามารถเอาชนะปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดใ้นทนัที และสดุทา้ย
เพ่ือใหบ้คุคลไดท้าํหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
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   วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ ์(2560) กลา่ววา่ วตัถปุระสงคข์องการใหค้าํปรกึษามีดงันี ้
   1. เข้าใจตนเอง ผู้ร ับการปรึกษาเกิดความกระจ่าง เข้าใจในตนเอง สามารถ
เช่ือมโยงความคดิ อารมณค์วามรูส้ึกเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ท่ี
ส่งผลใหผู้ร้บัการปรึกษารบัรูถ้ึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตนเองและคนรอบขา้ง ทาํใหผู้ร้บัการปรึกษาเห็น
เปา้หมายของตนเองไดช้ดัเจนขึน้ ขณะเดียวกนัสมัพนัธภาพและการใชท้กัษะของผูใ้หก้ารปรกึษา
จะช่วยลดปฏิกิริยาทางจิตใจของผูร้บัการปรึกษาท่ีมีต่อผูใ้หก้ารปรึกษา ตลอดจนผูร้บัคาํปรึกษา
สามารถเรียนรูท่ี้จะทาํความเขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ตอ่ไป 
   2. ยอมรบัปัญหาท่ีมีอยู่ ผูใ้หก้ารปรึกษาจะช่วยใหผู้ร้บัการปรึกษาสามารถคน้หา
ปัญหา สาเหต ุและความตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งช่วยใหผู้ร้บัการปรกึษายอมรบัปัญหาท่ีมีอยู่ได้
มากกว่า หรือยอมรบัว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานัน้ดว้ย ก่อใหเ้กิดความตระหนักและมี
แรงจงูใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
   3. การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  เม่ือผูร้บัการปรึกษาเขา้ใจตนเองและ
ยอมรบัปัญหาท่ีมีอยู่ จะส่งผลใหผู้ร้บัการปรึกษามีความตอ้งการท่ีจะปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ และดว้ยกระบวนการให้การปรึกษา จะช่วยเอือ้อาํนวยให้ผู้ร ับการปรึกษา
สามารถใชศ้กัยภาพของตนเองท่ีมีอยู่มาใชใ้นการเลือกและคน้หาวิธีการท่ีเหมาะสมกับตวัเอง ซึ่ง
จะช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหากระทาํไดอ้ย่างสมคัรใจและไดผ้ล สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง คือสอดคลอ้ง
กับสภาพของผูร้บัการปรึกษาไดม้ากกว่า และจะเป็นแบบฉบบัท่ีช่วยใหผู้ร้บัการปรึกษาสามารถ
หาทางเลือกใหม่ๆ  ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะทาํใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีมีคณุภาพดีขึน้ตอ่ไป 
   สขุอรุณ วงษท์ิม (2554) กล่าวว่า การใหบ้ริการปรกึษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบคุคล
นัน้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้ร้บัการปรกึษาเกิดความเขา้ใจในตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสิ่งแวดลอ้ม 
ช่วยพฒันาส่งเสริมศกัยภาพ ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการศกึษา ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและ
สงัคมของผูร้บัการปรกึษา ใหผู้ร้บัการปรกึษาปรบัเปล่ียนความคิด อารมณ ์และพฤติกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีการปรบัตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ขึน้ นาํไปสู่การดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่าง
มีความสขุและมีสขุภาพจิตท่ีดี 
   อยา่งไรก็ตามในกระบวนการใหค้าํปรกึษามีหลายแนวคิดทฤษฎีท่ีนาํมาใชซ้ึ่งมีการ
อธิบายเปา้หมายของการใหค้าํปรกึษาท่ีคอ่นขา้งหลากหลาย ดงันี ้ 
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   1. ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจตอ่ปัญหาและหาทางออกจากปัญหา  
    1.1 เพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ (Insight) ตอ่ปัญหา หมายถึง ความ
เขา้ใจถ่องแทถ้ึงตน้กาํเนิดและพฒันาการของความยุ่งยากทางอารมณท่ี์เกิดขึน้ นาํไปสู่การเพิ่ม
ความสามารถท่ีจะควบคมุความรูส้กึและการกระทาํใหแ้สดงออกอยา่งสมเหตผุล  
    1.2 เพ่ือคน้หาทางออกจากปัญหา (Problem Solving) หมายถึง การคน้หา
ทางออกจากปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้อง รวมทัง้เพิ่มความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหา  
   2. ทาํใหเ้กิดการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองรวมถึงการยอมรบัตนเองในระดบัตา่งๆ คือ  
    2.1 เพ่ือใหเ้กิดการตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-awareness) มีเปา้หมายใหบ้คุคล
เกิดการรูต้วัมากขึน้ทัง้ความคิดและความรูส้ึกท่ีอาจจะถกูกดทบัอยู่ หรือพฒันาการรบัรูต้วัตนของ
ตนเองอยา่งแทจ้รงิตามท่ีคนอ่ืนรบัรู ้ 
    2.2 เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัตนเอง (Self-acceptance) มีเป้าหมายเพ่ือพฒันา
เจตคตทิางบวกตอ่ตวัเอง โดยสามารถรบัรูป้ระสบการณท่ี์เกิดขึน้  
   3. เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัเองอย่างถ่องแทส้มบูรณ ์(Self-actualization) มี
เปา้หมายเพ่ือสามารถนาํตนเองไปสู่ทิศทางท่ีจะเติมเต็มศกัยภาพตวัเอง หรือสามารถผสานเสีย้ว  
สว่นตา่งๆ ท่ีขดัแยง้กนัในตวัเองใหส้อดผสานไปดว้ยกนัได ้  
   4. เพ่ือการรูแ้จง้ (Enlightenment) มีเป้าหมายเพ่ือช่วยใหผู้ร้บัคาํปรึกษาไปถึง
สภาวะท่ีสงูสดุของการต่ืนรูท้างจิตวิญญาณ  
   5. เพ่ือการแสวงหาทักษะ ความรู ้เครื่องมือ หรือขอ้มูล ท่ีจะช่วยในการจัดการ
ปัญหาหรือเปล่ียนแปลงตนเอง (Psychological Education) เช่น มีเปา้หมายเพ่ือแสวงหา แนวคิด 
เทคนิคท่ีจะชว่ยใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมและสามารถควบคมุพฤติกรรมได ้หรือ การแสวงหา และเรียนรู้
ทกัษะทางสงัคม (Social Skill) ดา้นตา่งๆ ท่ีจะนาํมาใชจ้ดัการปัญหาหรือสรา้ง ความสมัพนัธ ์ 
   6. ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตนเอง  
    6.1 เปล่ียนแปลงดา้นความคิด (Cognition Change) หมายถึง ปรบัเปล่ียน
ความคดิความเช่ือท่ีไมส่มเหตผุลแทนท่ีดว้ยความคิดท่ีมีเหตผุล  
    6.2 เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม (Behavioral Change) หมายถึง การ
ปรบัเปล่ียนหรือแทนท่ีพฤตกิรรมท่ีทาํลายตวัเองดว้ยพฤตกิรรมใหม่  
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    6.3 เปล่ียนแปลงในเชิงระบบ (Systemic Change) หมายถึง การเปล่ียน วิถีการ
ปฏิบตัิของตนเองต่อผูอ่ื้นในสังคม เช่น ในครอบครวั ในท่ีทาํงาน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นความสมัพนัธ ์ท่ีจะสามารถสรา้งความสมัพนัธท่ี์มีความหมายและมีความพงึพอใจมากขึน้  
   7. เพ่ือการเสริมพลัง (Empowerment) โดยเสริมทัง้ทกัษะการตระหนกัรู ้ และ
ความรูท่ี้จะเสรมิใหผู้ร้บับรกิารสามารถควบคมุชีวิตตนเองได ้ 
   8. สดุทา้ยเพ่ือทาํใหมี้แรงบนัดาลใจท่ีจะทาํงานเพ่ือคนอ่ืนและปฏิบตัิการเพ่ือสงัคม 
(Generatively and Social Action) คือ การจุดประกายให้บุคคลมีความปรารถนาและ
ความสามารถในการดแูลคนอ่ืน ดว้ยการรว่มกนัทาํสิ่งดีๆ ผ่านการมีส่วนรว่มทางการเมืองและการ
ทาํงานกบัชมุชน  
  3.1.3 ขัน้ตอนกระบวนการใหค้าํปรกึษา 
   กระบวนการใหค้าํปรึกษาเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผูใ้ห้
คาํปรกึษาและผูร้บัคาํปรกึษาท่ีคอ่ยๆ เคล่ือนไปดว้ยกนัไปจนถึงบทสรุปสดุทา้ย โดยผูใ้หค้าํปรกึษา
ทาํหนา้ท่ีช่วยผูร้บัคาํปรึกษาใหไ้ดร้ะบุถึงปัญหาท่ีตวัเองประสบอยู่ และร่วมกันหาทางออกจาก
ปัญหา โดยเรียนรูท้กัษะใหม่ๆ  หรือพฒันาความเขา้ใจใหม่ เพ่ือเพิ่มความเขา้ใจในตวัเอง และผูอ่ื้น
ไดม้ากขึน้ (Krishan, 2013) ซึ่งมีการแบง่ขัน้ตอนการใหค้าํปรกึษาไวห้ลายรูปแบบ โดยอย่างนอ้ย
ท่ีสุดตอ้งมี 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บัคาํปรึกษา  ขัน้การนาํ
วิธีการและเทคนิคของการใหค้าํปรกึษามาใช ้สดุทา้ยเป็นขัน้ยตุิและประเมินการใหค้าํปรกึษา จาก
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงขั้นตอน
กระบวนการใหค้าํปรกึษา ดงันี ้(Hershenson et al., 2003; Kottler & Brown, 1995) 
   ระยะท่ี 1 สรา้งสมัพนัธภาพ (Initial Disclosure – Relationship Building) เป็น
ขัน้ตอนแรกท่ีเริ่มตน้จากการสรา้งสมัพนัธภาพ และเป็นเวลาท่ีผูร้บัคาํปรกึษาไดเ้ปิดเผยตวัเอง  กบั
ผูใ้หค้าํปรกึษาครัง้แรก ซึ่งเป็นช่วงสาํคญัท่ีจะสรา้งความรูส้ึกประทบัใจแรกระหว่างกนั  โดยเฉพาะ
สรา้งภาพท่ีดีในใจของผูร้บัคาํปรกึษาในความรูส้กึอบอุน่ ปลอดภยั ไวว้างใจได ้ 
   ระยะท่ี 2 ประเมินปัญหา (In Depth Exploration – Problem Assessment) เม่ือ
ความสมัพนัธท่ี์ดีดาํเนินไปไดแ้ลว้ กระบวนการท่ีจะเกิดขึน้ต่อมา คือ การประเมินปัญหา โดยเป็น
การรวบรวมขอ้มลูของผูร้บัคาํปรกึษาใหก้ระจ่างชดั โดยเฉพาะเก่ียวกบัสถานการณใ์นชีวิต บริบท
แวดลอ้ม และเหตุผลท่ีผูใ้หค้าํปรึกษาเดินเขา้มาสู่กระบวนการใหค้าํปรึกษา รวมทัง้ตน้ทุนเดิมท่ี
ผูร้บัคาํปรกึษามีอยู ่รูปแบบวิธีการเผชิญปัญหาท่ีผา่นมา และศกัยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลง  
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   ระยะท่ี 3 กาํหนดเปา้หมายและวางแผน (Goal Setting – Planning) เม่ือไดร้บั
ขอ้มลูสภาพปัญหาทัง้หมดอย่างชดัเจนแลว้ จึงมีการรว่มกนัตัง้เปา้หมายของการใหค้าํปรกึษา ซึ่ง
เป็นเรื่องสาํคัญท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการให้คาํปรึกษา และยังมีการสร้างข้อตกลง
บางอยา่ง รวมทัง้พฒันาแผนท่ีจะทาํงานรว่มกนั เพ่ือจะไปสูผ่ลลพัธต์ามท่ีตัง้ใจ  
   ระยะท่ี 4 ดาํเนินการใหค้าํปรกึษา (Counseling Intervention) เครื่องมือของการให้
คาํปรึกษาท่ีจะนาํมาใชข้ึน้กับการวิเคราะหปั์ญหา จุดยืนและมุมมองเชิงทฤษฎีของแต่ละคนท่ี
เลือกแนวคิดทฤษฎีใดมาเป็นกรอบแนวคิดหลกัในการใหค้าํปรกึษา ซึ่งส่งผลตอ่การออกแบบการ
ใหค้าํปรึกษาท่ีแตกต่างกนัไป โดยแนวคิดทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาท่ีผูว้ิจยัจะนาํมาบรูณาการเป็น
กรอบแนวคดิเบือ้งตน้สาํหรบัออกแบบใหค้าํปรกึษาจะกลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป  
   ระยะท่ี 5 การกระทาํเพ่ือเปล่ียนแปลง (Commitment to Action) ในระยะนีมี้ความ
ต่อเน่ืองหรืออยู่ในขั้นดาํเนินการให้คาํปรึกษาท่ีอาจมีการให้ลงมือกระทาํการบางอย่างเพ่ือ
เปล่ียนแปลงตวัเอง ซึ่งผูร้บัคาํปรึกษาตอ้งพรอ้มท่ีจะรว่มกระทาํการตา่งๆ โดยอาจมีการตกลงกัน
ก่อนหนา้นีว้า่จะตอ้งมีการบา้น หรือไปทาํกิจกรรมบางอยา่งนอกเวลาของการใหค้าํปรกึษา  
   ระยะท่ี 6 การประเมินผลและการยตุิการใหค้าํปรกึษา (Evaluation - Termination 
or Referral) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยท่ีผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งมีความไวพอท่ีจะสมัผสัไดว้่า  มาถึงจดุท่ีควร
ยตุิการใหค้าํปรกึษาแลว้ ซึ่งตอ้งมีการประเมินผลการใหค้าํปรกึษาว่ากระบวนการใหค้าํปรกึษาได้
ทาํใหเ้กิดผลตามท่ีไดต้ัง้เปา้หมายไวห้รือไม่ หรือมีการส่งตอ่ใหไ้ดร้บัการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม โดย
การประเมินผลผูใ้หค้าํปรกึษาอาจเปิดโอกาสใหผู้ร้บัคาํปรกึษาไดร้ว่มประเมินดว้ย ซึ่งกระบวนการ
ประเมินอาจเกิดขึน้ระหว่างดาํเนินการใหค้าํปรึกษา และหากพบว่าการช่วยเหลือยงัไม่ไดบ้รรลุ
ตามเปา้หมาย อาจมีการปรบักระบวนการใหเ้หมาะสมหรืออาจตอ้งกลบัไปเริ่มตน้ท่ี ระยะเริ่มตน้
ใหม ่ 
   Neukrug (2014) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการใหค้าํปรกึษามี 6 ระยะ ดงันี ้
   1) ระยะสรา้งความเป็นมิตรและความไวว้างใจ  เม่ือผูร้บัคาํปรึกษาพบกับผูใ้ห้
คาํปรึกษาในช่วงแรก ผูร้บัคาํปรึกษาอาจมีความสงสยัว่าจะสามารถไวว้างใจผูใ้หค้าํปรึกษาได้
หรือไม่ ดงันัน้ผูใ้หค้าํปรกึษาควรท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพท่ีมีประสิทธิภาพ  และใชท้กัษะในการให้
คาํปรกึษาเพ่ือสรา้งความไวว้างใจ และสรา้งความเช่ือมั่นใหผู้ร้บัคาํปรกึษารูส้กึปลอดภยั 
   2) ระยะระบุปัญหา การสรา้งความไวว้างใจและการประเมินปัญหาของผูร้บั
คาํปรึกษาเป็นสญัญาณว่ากาํลงัเขา้สู่ระยะท่ี 2 ผูใ้หค้าํปรึกษาและผูร้บัคาํปรึกษาตอ้งตรวจสอบ
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ปัญหา ในช่วงเริ่มตน้ของการใหค้าํปรึกษา ผูร้บัคาํปรึกษาอาจปกปิดขอ้มูล ไม่เปิดเผยขอ้มูล
ทัง้หมดอยา่งเตม็ท่ี ผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งประเมินตามสถานการณน์ัน้ๆ  
   3) ระยะทาํความเขา้ใจและการตัง้เป้าหมาย ทกัษะการใหค้าํปรึกษาขัน้พืน้ฐานมี
ความสาํคญั สามารถเพิ่มทกัษะท่ีจะชว่ยใหผู้ใ้หค้าํปรกึษาเขา้ใจผูร้บัคาํปรกึษาอยา่งลกึซึง้ 
   4) ระยะจัดการกับปัญหา ผูใ้หค้าํปรึกษาใชท้ักษะการให้คาํปรึกษา  โดยมีความ
รบัผิดชอบและลงมือปฏิบตัิในการจดัการกับปัญหาอย่างเต็มท่ีในการเปล่ียนความรูค้วามเขา้ใจ
และพฤตกิรรม 
   5) ระยะสิน้สดุการใหค้าํปรกึษา เม่ือผูร้บัคาํปรกึษาประสบความสาํเร็จในการแกไ้ข
ปัญหาของตนเองมากขึน้ สามารถรบัมือกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอนาคต และทาํงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   6) ระยะสัมภาษณ์หลังการให้คาํปรึกษา  การติดตามผลช่วยให้ผู้ให้คาํปรึกษา
ประเมินว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ติดตามผลโดยปกติแลว้จะทาํใน 2-3 สปัดาห ์ 6 เดือน 
หลงัจากการใหค้าํปรกึษา 
   การใหค้าํปรกึษาในแตล่ะกรณี และแตล่ะครัง้ จะตอ้งประกอบดว้ยขัน้ตอนท่ีสาํคญั
อย่างนอ้ยท่ีสดุ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (ประดินนัท ์อปุรมยั และสมร ทองดี, 2545, อา้งถึงใน ตนัติมา 
ดว้งโยธา, 2553) 
   1) ขัน้การสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บัคาํปรกึษา เป็นขัน้ตอนแรกสดุเม่ือ
เริ่มกระบวนการของการใหค้าํปรกึษาแต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใหค้าํปรึกษาเป็นครัง้
แรกซึ่งอาจตอ้งใชเ้วลามากกว่าครัง้ตอ่ๆ ไป เพราะสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บัคาํปรกึษา 
จะชว่ยใหผู้ร้บัคาํปรกึษารูส้กึอบอุน่ ไวว้างใจในบทบาทของผูใ้หค้าํปรกึษา พรอ้มท่ีจะพดูถึงปัญหา
ของตนเองอย่างเต็มใจและตอ่เน่ือง การสรา้งสมัพนัธภาพในการใหค้าํปรึกษาตอ้งทาํทกุครัง้ของ
การใหค้าํปรกึษาและตอ้งพยายามใหมี้สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนัตลอดเวลาของการใหค้าํปรกึษา 
   2) ขัน้การนาํวิธีการและเทคนิคของทฤษฎีการปรกึษามาใชใ้นการใหค้าํปรกึษา เป็น
ขัน้ท่ีผูใ้หค้าํปรกึษานาํแนวคิด วิธีการและเทคนิคของการใหค้าํปรกึษาแตล่ะทฤษฎีมาใชใ้หเ้หมาะ
กับลักษณะและปัญหาของผู้รับคาํปรึกษา โดยผู้ให้คาํปรึกษาอาจตอ้งผสมผสานแนวคิดจาก
หลายๆ ทฤษฎีมาใชเ้พ่ือใหส้ามารถชว่ยเหลือผูร้บัคาํปรกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ขัน้ยตุิการใหค้าํปรกึษา ขัน้ตอนนีแ้ยกเป็น 2 กรณี คือ การยตุิการใหค้าํปรกึษา
แต่ละกรณีเม่ือการใหค้าํปรึกษาสิน้สดุลง กับการยุติการใหค้าํปรกึษาในแต่ละครัง้หลงัจากท่ีผูใ้ห้
คาํปรึกษาไดใ้หค้าํปรึกษาในขัน้ท่ี 2 แลว้ การยุติการใหค้าํปรึกษาในแต่ละกรณี กระทาํเม่ือผูร้บั
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คาํปรึกษาคิดหรือรูส้ึกว่าปัญหาของผูร้บัคาํปรึกษาไดร้บัการแก้ไขแลว้และไม่จาํเป็นตอ้งมารับ
คาํปรึกษาอีก ส่วนการยุติการใหค้าํปรกึษาในแต่ละครัง้ของการใหค้าํปรึกษา ผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้ง
ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาตระหนกัก่อนการยุติการใหค้าํปรกึษาว่า การมารบัคาํปรกึษาในแตล่ะครัง้ ผูร้บั
คาํปรกึษาไดอ้ะไรจากการรบัคาํปรกึษาบา้ง และควรปฏิบตัิตนอย่างไรก่อนการมารบัคาํปรกึษาใน
ครัง้ตอ่ไป รวมถึงการนดัหมายสาํหรบัการใหค้าํปรกึษาในครัง้ตอ่ไป 
   วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ ์(2560)  กล่าวว่า ความสาํเร็จของการใหก้ารปรึกษาจะ
ปรากฏเม่ือผูร้บัการปรกึษาและผูใ้หก้ารปรกึษากา้วเขา้สู่กระบวนการใหก้ารปรกึษา (Counseling 
Process) โดยกระบวนการ คือสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผูร้บัการปรึกษากับผูใ้หก้ารปรกึษา ซึ่ง
กระบวนการเริ่มตน้ตัง้แตก่ารพบกนั  
 

 
 
ภาพประกอบ 3 กระบวนการใหค้าํปรกึษา  
 

 ท่ีมา: (วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ,์ 2560, การใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพ)  
    
   ขัน้ท่ี 1 การสรา้งสมัพนัธภาพและตกลงบรกิาร  
    การสร้างสัมพันธภาพเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการให้คาํปรึกษา เป็น
ขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีจาํเป็นและสาํคญัต่อการใหบ้ริการปรึกษาตลอดกระบวนการ เพราะในการให้
คาํปรึกษานัน้ถ้าสมัพันธภาพระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บัคาํปรึกษาไม่ดีแลว้ถือว่าการใหค้าํปรึกษานัน้
สิน้สดุลงทนัที เช่น ผูร้บัคาํปรกึษาไม่พอใจ ไม่สมคัรใจหรือไม่ยอมพดูคยุตามท่ีตกลง เป็นตน้  การ
สรา้งสมัพนัธภาพเป็นขัน้ตอนท่ีใหค้วามสาํคญัและยึดผูร้บับริการเป็นศูนยก์ลาง เนน้ความสมคัร
ใจ เนน้ความไวว้างใจเป็นพืน้ฐานของการใหค้าํปรกึษา 
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   ขัน้ท่ี 2 การสาํรวจปัญหา ขัน้ระบปัุญหาของผูร้บับรกิาร  
    การสาํรวจปัญหา หรือสาเหตุท่ีทาํใหต้อ้งมาพบหรือพูดคุยกัน เป็นขัน้สาํรวจ
พิจารณาปัญหา ผูใ้หบ้ริการตอ้งรกัษาความลับ (Confidentiality) ก่อนสาํรวจลงลึกในประเด็น
ปัญหา ตอ้งสังเกตท่าที ความร่วมมือ การเปิดเผยขอ้มูล ว่าผูร้บับริการจะมีความไวว้างใจผูใ้ห้
บรกิารมากนอ้ยแคไ่หน ตอ้งใหค้วามมั่นใจในการรกัษาความลบั โดยเฉพาะในเรื่องท่ีผูร้บับริการให้
คาํปรกึษามีความกงัวล  
   ขัน้ท่ี 3 การเขา้ใจปัญหา สาเหต ุความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหา 
    การเขา้ใจปัญหา สาเหตขุองปัญหา และความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหา เป็น
ขัน้ตอนท่ีสาํคญัในการคน้หาขอ้มลูตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูดา้นปัญหา สาเหต ุและความตอ้งการ
ทาํความเขา้ใจกับเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยเรียงลาํดบัเหตกุารณ์ คน้หาความสมัพนัธใ์นเชิง
สาเหต ุดปูฏิกิริยาโตต้อบของเหตกุารณแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง การแยกแยะองคป์ระกอบปัญหาออกมา 
ทัง้ดา้นเวลา และสภาพปัญหา พรอ้มกบัการสรุปประเดน็ 
    ขัน้ตอนนีค้ลา้ยกับการซักประวัติทางการแพทยท่ี์จะไดข้อ้มูลเชิงสาเหตุ แต่ท่ี
แตกตา่งกนั คือ การซกัประวตัมิกัใช ้ทกัษะในการหาขอ้มลูดว้ยการถาม ทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัคาํปรกึษา
จะรบัรูไ้ปพรอ้มๆ กัน การวินิจฉัยจะมาจากผูร้บัและผูใ้หค้าํปรึกษา ส่วนการใหค้าํปรึกษามกัใช้
ทกัษะการทวนความ การสะทอ้นความรูส้กึ และการสรุปประเดน็ การเงียบ การถามเปิด 
   ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนแกไ้ขปัญหา 
    การวางแผนแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีสาํคัญท่ีสุดในการให้ความช่วยเหลือ
ขัน้ตอนนีจ้ะแตกต่างจากการใหข้อ้มลูทางการแพทย ์คือ การใหข้อ้มลูความรู ้เนน้ใหค้รบเนือ้หาท่ี
เตรียมไวโ้ดยไม่สนใจว่าผูร้บัคาํปรึกษามีพืน้ฐานมาอย่างไร ขาดความรู ้เจตคติ  ทกัษะอะไรบา้ง 
และไม่คาํนึงถึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัผูร้บัคาํปรึกษามาก่อน นอกจากนีย้งัไม่สนใจว่าปัญหาใดท่ี
ผูร้บับริการตอ้งการแกไ้ข และปัญหานัน้มีความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะแกไ้ขสาํเร็จมากนอ้ยแคไ่หน 
ไม่เนน้ว่าผูร้บับริการจะตอ้งดาํเนินการแก้ไขดว้ยตนเองมากกว่าการรบัความช่วยเหลือจากผูใ้ห้
คาํปรกึษาเพียงอยา่งเดียว แตข่ัน้ตอนการวางแผนแกไ้ขปัญหาในการใหก้ารปรกึษา จะเนน้ใหผู้ร้บั
คาํปรึกษาพิจารณาตนเองว่ามีศกัยภาพ มีความสามารถอย่างไร มีใครท่ีจะช่วยสนับสนุนหรือ
ชว่ยเหลือไดบ้า้ง และควรจะมีแนวทางในการปฏิบตัอิยา่งไรท่ีจะทาํใหปั้ญหานัน้ลดลงหรือหมดไป 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการใหค้าํปรกึษาแกไ้ขปัญหา 

 

 ท่ีมา: (วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ,์ 2560, การใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพ)  
 
   ขัน้ตอนท่ี 5 การยตุกิารปรกึษา 
    การยุติการปรึกษาเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยในกระบวนการใหค้าํปรึกษาจะกระทาํ
หรือไม่ก็ได ้ในการสมัภาษณท์ุกครัง้ การยตุิการสนทนาในตอนทา้ยการสมัภาษณ ์มีความสาํคญั
มาก เน่ืองจากไดส้รุปสิ่งท่ีคุยกันไว ้ตอบคาํถามท่ีคงคา้งท่ีอาจจะมี และวางแผนต่อไปว่าจะทาํ
อะไร กาํหนดนดัหมายครัง้ต่อไป การยตุิการใหค้าํปรกึษาท่ีดี จะช่วยใหผู้ร้บับริการติดตามการให้
คาํปรึกษา และใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมหรือร่วมมือในการรกัษาหรือแกไ้ขปัญหา
ตอ่ไป 
  3.1.4 หนา้ท่ีของผูใ้หค้าํปรกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
   Corey (2013) กล่าวว่า ผูใ้หค้าํปรึกษาตอ้งสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างตวัผูใ้ห้
คาํปรกึษากบัผูร้บัคาํปรึกษา และรกัษาความลบั โดยการสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดี
ตอ่กันเป็นสิ่งท่ีสาํคญัในการใหค้วามรว่มมือในการคน้พบว่าอะไรคือสิ่งท่ีผูร้บัคาํปรึกษาคาดหวงั
จากการมีสมัพนัธภาพตอ่กนั และการรกัษาความลบัของการใหค้าํปรกึษาคือการไม่เปิดเผยขอ้มลู
ของผูร้บัคาํปรกึษา ซึ่งเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาความไวว้างใจและสมัพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้
คาํปรึกษาและผู้รับคาํปรึกษา  เพราะความจริงใจจะไม่เกิดขึน้ถ้าผู้ร ับคาํปรึกษาไม่เกิดความ
ไวว้างใจในตวัผูใ้หค้าํปรกึษา โดยผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่การรกัษาความลบัท่ีให้
คาํมั่นสญัญาไวก้บัผูร้บัคาํปรกึษา ซึ่งเหมือนเป็นหวัใจสาํคญัของการสรา้งสมัพนัธภาพในการให้
คาํปรกึษา  
   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2559) กล่าวถึงบทบาทและหนา้ท่ี
ของผูใ้หก้ารปรกึษาท่ีสามารถชว่ยผูท่ี้มีความทกุขไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
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   1. ชว่ยเหลือผูม้ารบัการปรกึษาดว้ยความเตม็ใจและเอาใจใส่ 
   2. เขา้ใจสภาพแวดลอ้มและความแตกตา่งของบคุคล 
   3. ฟังอยา่งตัง้ใจและใสใ่จ 
   4. พดูนอ้ยโดยพดูเทา่ท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชนต์อ่ผูม้ารบัการปรกึษา 
   5. กระตุน้ใหผู้ร้บัการปรกึษามั่นใจในตวัเอง ว่าเขาสามารถใชศ้กัยภาพของตวัเอง  
ในการตดัสินใจเรื่องตา่งๆ ได ้
   6. ใหผู้ม้ารบัการปรกึษาเปล่ียนแปลงความรูส้กึและยอมรบัฟังความคดิเห็น 
   7. กระตุน้ใหผู้ร้บัการปรกึษาตดัสินใจดว้ยตนเองและปรบัปรุงแกไ้ขตนเอง 
   8. ส่งต่อหรือปรึกษาผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ ในสาขานั้นๆ เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
สามารถชว่ยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาได ้
   9. จดบนัทึกทุกครัง้ท่ีมีการใหก้ารปรึกษาเพ่ือประโยชนใ์นการใหค้วามช่วยเหลือ
และการศกึษาคน้ควา้ 
   Geldard (1989 อา้งถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559)ได้
เสนอแนะวา่ อยา่งนอ้ยท่ีสดุสิ่งท่ีผูใ้หก้ารปรกึษาท่ีมีประสิทธิภาพควรจะทาํใหเ้กิดขึน้ในการใหก้าร
ปรึกษา คือ ช่วยให้ผู้ร ับคาํปรึกษารู้สึกดีขึน้หรือสบายใจขึน้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีใน
เบือ้งตน้ สว่นบทบาทหรือหนา้ท่ีอ่ืนๆ คือ 
   1. ชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาเรียนรูท่ี้จะพงึพอใจในตนเองมากขึน้ 
   2. ช่วยใหผู้ร้บัการปรึกษามั่นใจในตนเอง สามารถใชศ้กัยภาพท่ีตนเองมีตดัสินใจ
เรื่องตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3. ช่วยใหผู้ร้บัการปรึกษาจัดการกับเหตุการณปั์ญหาต่างๆ ในชีวิตไดโ้ดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาผูอ่ื้นทกุครัง้ท่ีมีปัญหา 
   4. ชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาเปล่ียนแปลงตนเองและเจรญิเตบิโตตามศกัยภาพ 
  3.1.4 ความแตกต่างระหว่างการใหค้าํปรึกษารายบุคคลและการใหค้าํปรึกษาแบบ
กลุม่ 
   การให้คาํปรึกษา เป็นสิ่งท่ีมีความสาํคัญและจาํเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน 
เน่ืองจากเป็นงานในวิชาชีพท่ีใหค้วามช่วยเหลือมนุษย ์(The Helping Professions) สาํหรบั
วิชาชีพท่ีใหค้วามชว่ยเหลือนีเ้ป็นการใชค้วามรูเ้ฉพาะในการช่วยบคุคลอ่ืน เพ่ือการแกปั้ญหาตา่งๆ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความแตกตา่งจากวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั   
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       การให้คาํปรึกษารายบุคคลมีความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเล็งเห็นว่าการให้
คาํปรกึษาการใหค้าํปรกึษารายบคุคล เป็นสิ่งท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งการใหค้าํปรกึษา
ในโรงเรียน ซึ่งโดยจิตวิญญาณของครูทกุคนแลว้ ย่อมมีความปรารถนาดีและตอ้งการช่วยเหลือลกู
ศิษยข์องตนทัง้สิน้  ในขณะเดียวกันลูกศิษยก็์มีความรูส้ึกรกัและตอ้งการครูท่ีเขา้ใจ  เป็นท่ีพึ่ง  ท่ี
ปรกึษาเรื่องราวตา่ง ๆ ได ้ทัง้เรื่องทั่วไป และเรื่องท่ีเป็นความลบั  ถา้หากครูท่ีลกูศิษยต์อ้งการเป็นท่ี
พึ่ง สามารถใหค้าํปรกึษาไดอ้ย่างถกูตอ้งตามหลกัของการใหค้าํปรกึษา ก็จะช่วยใหเ้กิดผลดี  การ
ใหค้าํปรกึษาก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงัท่ี Poppen & Thompson (1974) มีความเห็นว่าบรรดา
ครูทั้งหลาย เม่ือได้ตระหนักว่าเขาไม่สามารถสอนนักเรียนทั้งหมดให้ได้ผลดี ก็อาศัยการให้
คาํปรกึษาเป็นวิถีทางท่ีจะชว่ยใหน้กัเรียนเรียนไดดี้ขึน้ สว่นผูบ้ริหารก็ไดต้ระหนกัว่า เม่ือโรงเรียนไม่
สามารถสนองความตอ้งการของนกัเรียนท่ีเขา้เรียนทัง้หมดได ้ ก็หนัมาพึ่งการใหค้าํปรกึษาในการ
ช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากแผนการศึกษาท่ีอาจจะยังบกพร่องอยู่  ส่วน
ผูป้กครองนกัเรียนก็เห็นวา่ตนมีเวลาจาํกดัในการใกลช้ิดเด็ก จึงเห็นว่าการใหค้าํปรกึษาในโรงเรียน
จะช่วยใหเ้ด็ก ๆ ไดอ้ยู่ในวยัท่ีกาํลงัเจริญเติบโตไดอ้ย่างราบรื่น  พวกสดุทา้ยคือ คณะปฏิรูปสงัคม 
เห็นวา่ การใหค้าํปรกึษาในโรงเรียนเป็นวิธีท่ีจะลดปัญหาความประพฤตขิองนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียน
ประพฤตติวัไดเ้หมาะสมยิ่งขึน้ เช่น การลดจาํนวนเด็กหญิงวยัรุน่ท่ีตัง้ครรภโ์ดยไม่มีพ่อ  ลดปัญหา
วัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมเกเร ก้าวรา้วอันไม่พึงประสงค ์เป็นตน้  สาํหรับการให้คาํปรึกษากลุ่มเป็น
กระบวนการชว่ยเหลือบคุคลท่ีมีตัง้แต ่2 คนขึน้ไป โดยมีการสรา้งปฏิสมัพนัธใ์หเ้กิดขึน้ภายในกลุ่ม 
มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทศันคติซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือ
ร่วมกันหาทางออกของปัญหาท่ีสมาชิกแต่ละคน ตอ้งประสบ ภายใตบ้รรยากาศของกลุ่มท่ีเป็น
กนัเอง มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความอบอุ่น ไวว้างใจ และยอมรบัซึ่งกนัละกัน โดยมีผูน้าํกลุ่ม
หรือผูใ้หค้าํปรกึษาเป็นผูช้ว่ยเหลือ อาํนวยความ สะดวกใหก้ลุม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื่น 

 3.2 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสาน  
  แนวทางการบาํบดัแบบบรูณาการเป็นแนวทางท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกับาํบดัในปัจจบุนั 
จากการศึกษาพบว่ามีนกับาํบดัประมาณรอ้ยละ 95.8 ท่ีจดักลุ่มตวัเองเป็นนกับาํบดัแบบบูรณา
การ ซึ่ งหมายถึงการรวมเอาแนวทางท่ีหลากหลายไปใช้ในกระบวนการให้ค ําปรึกษา            
(Corey, 2009) การบรูณาการในกระบวนการใหค้าํปรกึษาเป็นแนวทางท่ีไดท้ลาย  ขอ้จาํกดัของ
การใชท้ฤษฎีเดียวในการช่วยเหลือผูร้บับริการ ซึ่งอาจเป็นความคบัแคบเกินไป เพราะไม่มีทฤษฎี
ใดท่ีจะอธิบายครอบคลุมความจริงของความเป็นมนุษยไ์ดท้ัง้หมด ขณะท่ีประสบการณ์  และ
สภาวะความเป็นมนษุยข์องแตล่ะบคุคลก็มีความหลากหลายท่ีไมอ่าจคาดประมาณได ้ทัง้ยงัอาจมี
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สภาพปัญหาท่ีมีความเฉพาะและซบัซอ้น (Corey, 2009; Norcross & Goldfried, 2005) มมุมอง
ของการใชห้ลายแนวคิดทฤษฎีมาบูรณาการนาํไปสรา้งรูปแบบการให้คาํปรึกษาแบบใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะขึน้ ทัง้เพ่ือการพฒันาทฤษฎีและเพ่ือการพฒันารูปแบบแนวทางการใหค้าํปรกึษาท่ี
จะเป็นประโยชนแ์ละน่าดึงดดูใจสาํหรบัผูร้บัคาํปรึกษา จึงเป็นการตอบโจทยข์องการนาํไปใชใ้น
ปัจจบุนั  แนวทางของการบรูณาการในการใหค้าํปรกึษามีหลากหลายลกัษณะ โดยแนวทางท่ีนิยม
ใชก้นัมากมี 4 แนวทาง คือ การผสมผสานเทคนิค (Technical Eclecticism) การบรูณาการหลาย
ทฤษฎี (Theoretical Integration) การบรูณาการองคป์ระกอบร่วม (Common Factors) และ
การบูรณาการโดยมีทฤษฎีหลัก (Assimilative Integration) ซึ่งทุกแนวทางนาํไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนั โดยเปา้หมายสงูสดุของการบรูณาการเป็นไปเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการนาํไปใชง้านของกระบวนการใหค้าํปรกึษา โดยกา้วขา้ม ขอ้จาํกดัของการใชท้ฤษฎีหลกัของ
การใหค้าํปรึกษาเพียงทฤษฎีเดียวรวมทัง้ความจาํกัดของการใชเ้ทคนิคเฉพาะตามแนวคิดทฤษฎี
นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม แตล่ะแนวทางมีวิถีทางและมีระดบัท่ีแตกตา่งกนั (Corey, 2009; Norcross & 
Goldfried, 2005) 
  การใหค้าํปรกึษารายบคุคลแบบผสมผสาน หมายถึง การนาํเอาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค
และกระบวนการของการให้คาํปรึกษาแต่ละทฤษฎีมาผสมผสานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้
เหมาะสมกับปัญหาและความตอ้งการของผู้รบัคาํปรึกษา  โดยไม่ยึดเอาเป้าหมายของผู้ให้
คาํปรกึษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดนัน้จะเป็นไปตามหลกัการ  เกิด
ความสอดคลอ้งกับประเด็นปัญหาต่างๆ ของผูร้บัคาํปรึกษาและจุดมุ่งหมายของผูร้บัคาํปรึกษา
เป็นสาํคญั (Corey, 2012; สายสมร เฉลยกิตต,ิ 2554) ดงันัน้การบาํบดัแบบการผสมผสานเทคนิค 
(Technical Eclecticism) จึงเป็นการผสมผสานเทคนิคจากหลายทฤษฎีเพ่ือมุ่งพฒันาเครื่องมือท่ี
จะช่วยผูร้บัคาํปรึกษาใหไ้ดดี้ท่ีสุด โดยการเลือกหลายๆ เครื่องมือท่ีเหมาะสมสาํหรบับุคคลตาม
สภาพปัญหาท่ีเป็น โดยอาศยับทเรียนความสาํเร็จจากกรณีท่ีผ่านมาท่ีมีบคุลิกลกัษณะหรือสภาพ
ปัญหาท่ีมีความคลา้ยคลึงกันมาเป็นตวันาํทาง โดยการผสมผสานเทคนิคจะมุ่งเนน้คาดการณว์่า 
เครื่องมือท่ีจะทาํใหเ้กิดผลดีท่ีสดุเฉพาะตอ่กรณีนัน้ๆ ควรเป็นเช่นไร แนวคิดการผสมผสานเทคนิค 
ใชก้ระบวนการจากแหลง่ทฤษฎีท่ีแตกตา่งกนั โดยไม่ตอ้งยอมรบัแนวคิดหลกัของทฤษฎีนัน้ ซึ่งตา่ง
จากแนวทางของการบูรณาการทฤษฎีท่ีตอ้งรับกระบวนทัศนข์องทฤษฎีนั้นมาบูรณาการดว้ย
ทัง้หมด  
  ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดส้รุปความหมายของการใหค้าํปรกึษารายบคุคลแบบผสมผสานไดว้่า 
หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบคุคลซึ่งจะมีการนาํเอาทฤษฎี  แนวคิด เทคนิคตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการใหค้าํปรกึษามาผสมผสานเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง สภาพปัญหาและสิ่ง
ท่ีผูว้ิจยัสนใจจะพฒันา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บคุคลไดส้าํรวจตนเอง แลกเปล่ียน แสดงความ
คดิเห็น จนนาํไปสูก่ารแกปั้ญหา โดยนาํเอาเทคนิค วิธีการและทฤษฎีจิตวิทยามาใชเ้ป็นพืน้ฐาน  

 3.3 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
  3.3.1 ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  (Person Centered 
Counseling Theory) 
   ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของมนษุย์ (View of Human Nature) ของทฤษฎีการ
ใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางมีนักจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้
ดงันี ้(Corey, 2013) กล่าวว่าธรรมชาติของมนุษยต์ามทฤษฎีแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 1) 
มนษุยมี์ความน่าเช่ือถือ มีไหวพริบ 2) มนุษยมี์ความสามารถในการทาํความเขา้ใจตนเองและ
ทิศทางของตนเอง 3) มนษุยส์ามารถสรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีสรา้งสรรคไ์ด ้4) มนษุยส์ามารถมีชีวิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง (Sharf, 2012) ไดก้ล่าวถึง การเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์(The Fully Functioning 
Person) ตามแนวคิดทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางว่า 1) การท่ีจะเป็น
มนษุยท่ี์สมบรูณ ์บคุคลจะตอ้งพบกบัความตอ้งการของตนเองและการไดร้บัการยอมรบัจากบคุคล
อ่ืน และมองตนเองในทางท่ีดี 2) การมีวฒุิภาวะทางจิตใจ จะตอ้งเปิดกวา้ง มีความคิดสรา้งสรรค ์
และความรบัผิดชอบ 3) การไม่ปิดบงัตนเองแตเ่ป็นการเปิดรบัประสบการณ์ การเปิดเพ่ือใหมี้
สมัพนัธภาพท่ีสอดคลอ้งกับผูอ่ื้น 4) บคุคลมีอิสระในการตดัสินใจและรบัผิดชอบชีวิตตนเองได  ้
5) บุคคลจะตระหนักในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเต็มไปด้วยความต้องการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนมากกว่าการท่ีจะหมกมุ่นอยู่กับตวัเอง และสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) กล่าวว่า มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีคณุค่ามีศกัดิ์ศรีมีความปรารถนาท่ีจะ
พฒันาตนใหเ้จรญิสงูสดุ มนษุยมี์เหตผุล มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและสามารถตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง หากเขาไดร้บัการยอมรบัและมีความไวว้างใจ 
   เป้าหมายการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง  (Sharf, 2012) กล่าวว่า
เป้าหมายในการใหค้าํปรึกษา 1) ผูร้บัคาํปรึกษาไม่มีความเสแสรง้หรือทาํแบบขอไปที แต่เป็น
บคุคลท่ีมีความสามารถในการเขา้ใจตนเองระดบัสงูในแง่มมุตา่งๆ  มากขึน้ 2) ผูร้บัคาํปรกึษาเปิด
ใจกวา้งและมีความไวว้างใจตนเองทาํใหเ้กิดเป็นตวัของตวัเองอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง  
3) ผูร้ ับคาํปรึกษาสามารถยอมรับ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ และเผชิญกับความคาดหวังของ
บคุคลอ่ืนได ้4) ผูร้บัคาํปรกึษาสามารถเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ 5) ผูร้บัคาํปรกึษาเป็นคนท่ีมีการ
รบัรูต้นเองอย่างแทจ้ริง และสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ขึน้ 6) ผูร้บัคาํปรกึษาปิดบงัตนเองกบัผูอ่ื้น
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นอ้ยลง ดงันัน้ผูใ้หค้าํปรึกษาควรช่วยสรา้งบรรยากาศในกระบวนการบาํบดัใหผู้ร้บัคาํปรึกษา
สามารถยอมรบัตนเองในทางท่ีดี ทาํใหบุ้คคลกลายเป็นคนท่ีสามารถจะปฏิบตัิหนา้ท่ีต่างๆ ได้
อย่างสมบูรณม์ากขึน้ (More Fully Functioning Person) นอกจากนีส้าํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2559) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายในการใหค้าํปรึกษาคือ 1) ช่วยใหผู้ร้บัการ
ปรกึษาคน้หาความหมายท่ีน่าพึงพอใจในชีวิตของตนเอง  2) พฒันาตนเองในดา้นอ่ืนควบคูไ่ปกบั
การชว่ยแกปั้ญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยู่ 3) ยอมรบัอารมณแ์ละความรูส้ึกทกุข ์กงัวล สบัสนและขดัแยง้
ของตนเองไดม้ากขึน้ 4) ยอมรบัและเห็นคณุคา่ในตวัเอง รวมทัง้ตัง้ความคาดหวงัจากทัง้คนอ่ืน
และตนเองท่ีเป็นจรงิได ้
   บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง พงษพ์นัธ ์และ วิไล
ลกัษณ ์พงษ์โสภา (2556) ท่ีมีทศันะว่า ผูใ้หค้าํปรึกษาตามทฤษฎีนีจ้ะเปิดโอกาสและใหค้วาม
ไวว้างใจตลอดจนมอบความรบัผิดชอบใหแ้ก่ผูร้บัคาํปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการตดัสินใจและ
จัดการปัญหาดว้ยตวัของผูร้บัคาํปรึกษาเอง ดงันัน้ผู้ใหค้าํปรึกษาจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งทาํความ
เขา้ใจ ยอมรบัในตวัตนของผูร้บัคาํปรกึษา สง่เสริมใหก้ลุ่มเกิดสมัพนัธภาพท่ีดี มีความไวว้างใจ รบั
ฟังในเรื่องราวซึ่งกนัและกนัแสดงออกถึงการยอมรบัท่ีปราศจากเง่ือนไข  และเช่ือว่าผูร้บัคาํปรกึษา
นัน้สามารถท่ีจะคดิและกระทาํสิ่งตา่งๆ ดว้ยตวัของเขาเองได ้
   กระบวนการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 
   1) สรา้งบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และปลอดภยัเอือ้อาํนวยใหผู้ร้บัการปรกึษา 
    ก. สาํรวจชีวิต/เหตกุารณท่ี์ทาํใหต้อ่ตา้นหรือหลอกตวัเอง 
    ข. ยอมรบัความแตกตา่งของการรบัรูข้องเขากบัความเป็นจรงิท่ีเขาเผชิญอยู่ 
    ค. แสดงอารมณ/์ความรูส้กึผิด กลวั วิตก กงัวล และอารมณ/์ความรูส้กึดา้นลบ 
   2) ใสใ่จ/ใหค้วามสาํคญักบัการรบัรูต้นเองและการรบัรูโ้ลกของผูร้บัการปรกึษา 
   3) ไมก่าํหนดเปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูร้บัการปรกึษา 
   เทคนิคการใหค้าํปรกึษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง แบง่ออกเป็น 4 เทคนิค ไดแ้ก่ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 
   1) การฟังอยา่งใสใ่จและแปลความหมายในสิ่งท่ีผูร้บัการปรกึษาตอ้งการส่ือ 
   2) การใชภ้าษาทา่ทางท่ีแสดงถึงความใสใ่จ เชน่ การสบตา 
   3) แสดงการยอมรบัการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับการปรึกษาอย่างไม่มี
เง่ือนไข 
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   4) การสะทอ้นผลเพ่ือกระตุน้ใหผู้ร้บัการปรึกษาเปิดเผยและยอมรบัความรูส้ึกท่ี
แทจ้รงิของตนเอง 
  3.3.2 ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท ์(Gestalt Counseling Theory) 
   ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของมนษุย์ (View of Human Nature) ของทฤษฎีการ
ใหค้าํปรึกษาแบบเกสตลัทมี์นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงทรรศนะสาํคญั
ธรรมชาติของมนุษยว์่ามนุษยมี์เสรีภาพท่ีจะเลือกตดัสินใจดว้ยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
รบัผิดชอบตอ่พฤตกิรรมตา่งๆ ของตนเองได ้มนษุยส์ามารถท่ีจะเป็นอิสระจากอดีตท่ีไรส้าระ และมี
ชีวิตอยู่อย่างสมบรูณก์ับเหตกุารณใ์นปัจจุบนั และมนุษยพ์ยายามต่อสูแ้ละแสวงหาหนทางชีวิต 
เรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ีคิด รู ้สึก และกระทาํลงไป เป็นในสิ่งท่ีตัวเองเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 
มากกว่าพยายามท่ีจะเป็นในสิ่งท่ีควรเป็น โดยมนุษยไ์ม่สามารถจดัการกับอดีตและอนาคตไดแ้ต่
สามารถจดัการกบัปัจจบุนัได ้สามารถสรา้งทางเลือกและดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งเตม็ไปดว้ยความหมาย
(เมธา หรมิเทพาธิป, 2560 อา้งถึงใน Corey, 1996; สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
, 2559)  
   เปา้หมายของการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท์ (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2559) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายในการใหค้าํปรึกษาว่าทาํเพ่ือกระตุน้ใหผู้ร้บัการปรึกษา
พัฒนาตน กระตุน้ใหผู้ร้บัการปรึกษาพิจารณาความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ในการคิดและความรูส้ึก
เก่ียวกบัชีวิตท่ีนาํไปสู่ประสบการณแ์ละความกา้วหนา้ท่ีถกูสกดักัน้ และกระตุน้ใหผู้ร้บัการปรกึษา
ตระหนกัในภาวะปัจจบุนัของตนเอง 
   บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หค้าํปรึกษาแบบเกสตลัท  ์ พงษ์พนัธ์ และ วิไลลักษณ ์พงษ์
โสภา (2556) กลา่ววา่ ผูใ้หค้าํปรกึษาตามหลกัทฤษฎีนีจ้ะตอ้งแสดงบทบาทของความกระตือรือรน้
และกลา้รบัมือเผชิญกับปัญหา โดยตอ้งพยายามนาํอดีตหรืออนาคตมาแสดงในปัจจุบนั โดย
กระตุน้ใหผู้ร้ ับคาํปรึกษามีโอกาสระบายความรูส้ึกท่ียังคั่งคา้งในใจออกมา  พรอ้มทั้งให้ผูร้ ับ
คาํปรึกษารบัรูแ้ละสมัผสัถึงความรูส้ึกและอารมณท่ี์เกิดขึน้ นอกจากนีผู้ใ้หค้าํปรกึษายงัตอ้งช่วย
กระตุน้ใหผู้ร้บัคาํปรกึษาเปล่ียนแปลงความคิดจากการพึ่งพาสิ่งแวดลอ้มรอบตวัและบคุคลอ่ืนให้
หนัมาพึ่งพาตนเอง โดยช่วยใหผู้ร้บัคาํปรึกษาคน้พบตนเอง  รบัรูค้วามสามารถและศกัยภาพของ
ตนเอง รวมไปถึงการมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและเกิดการพฒันาตนเองได ้
   กระบวนการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท์ แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้(สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 
   1) การใหผู้ร้บัการปรกึษาสนใจความรูส้กึของตนเอง 
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   2) การใหผู้ร้บัการปรกึษาปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 
   3) การใหผู้ร้บัการปรึกษาตระหนักถึงจุดแข็งของตนเองและใชจุ้ดแข็งนัน้ใหเ้ป็น
ประโยชนใ์นการดาํเนินชีวิต 
   เทคนิคการให้คาํปรึกษาแบบเกสตัลท์ แบ่งเป็น 6 เทคนิค ได้แก่ (สาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 
   1) การเผชิญหนา้ 
   2) กลวิธีท่ีน่ีและเด๋ียวนี ้
   3) การแสดงบทบาทสมมต ิ
   4) กลวิธีเกา้อีว้า่งเปลา่ 
   5) การแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
   6) การใชส้รรพนามสว่นบคุคล “ฉนั” และ “เธอ” 
  3.3.3 ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling Theory) 
   ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของมนษุย์ (View of Human Nature) ของทฤษฎีการ
ใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม มีนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงธรรมชาติ
ของมนุษยว์่า มนุษยมี์แบบแผนพฤติกรรมการเรียนรูจ้ากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม  และ
ตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ในสิ่งแวดลอ้ม มนษุยมี์อิสระในการเลือกจากความเป็นไปได้ จึงเพิ่มความมี
อิสระของบคุคล มนษุยมี์ศกัยภาพในการเลือกท่ีจะตอบสนองตอ่เหตกุารณภ์ายนอกในสิ่งแวดลอ้ม
โดยการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองซึ่งสามารถควบคมุพฤติกรรมได ้โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่
ของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู  ้ โดยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเกิดจากการเรียนรูแ้บบผิดๆ (Corey, 
2013; สาํนกังานคณะกรรมกรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 
   เป้าหมายของการให้คาํปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  (Behavior Counseling 
Theory) มีนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาหลายท่านกล่าวถึงเป้าหมายของการใหค้าํปรึกษา ดงันี ้ 
(Corey, 2013; สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559; ตนัติมา ดว้ยโยธา, 2553 
อา้งถึงใน ปรีชา วิหคโต, 2554) 
   1) การเพิ่มทางเลือกส่วนบคุคลและสรา้งเง่ือนไขใหม่ๆ สาํหรบัการเรียนรู ้เพ่ือช่วย
ใหผู้ร้บัคาํปรึกษาไดเ้รียนรูว้ิธีการใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมยิ่งขึน้ในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของตนใน
การดาํรงชีวิต และสามารถนาํวิธีการเหล่านั้นไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน ์และมีคุณค่าต่อ
ตนเองในอนาคต 
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   2) เพ่ือชว่ยผูร้บัคาํปรกึษากาํหนดเปา้หมายท่ีชดัเจนโดยมีการตกลงรว่มกนัระหว่าง
ผูร้บัคาํปรึกษาและผูใ้หค้าํปรึกษาในการพูดคยุเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง  โดยมี
การกาํหนดเปา้หมายของการบาํบดั ขัน้ตอน แนวทางการบาํบดั เป็นการเจรจารว่มกนั ซึ่งส่งผลให้
เกิดสญัญาวา่ผูร้บัคาํปรกึษาตอ้งการจะปรบัเปล่ียนพฤติกรรมอะไร และจะดาํเนินการอย่างไร โดย
ผูร้บัคาํปรกึษาตอ้งรบัผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย
ในการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมนัน้ 
   3) เพ่ือสรา้งสภาพการณ์เรียนรูใ้หม่ให้ผู้ร ับคาํปรึกษาได้เรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ท่ี
ตอ้งการจะปรบัเปล่ียนแกไ้ขพฤติกรรม โดยปรบัเปล่ียนแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการหรือพฤติกรรม
ท่ีเป็นปัญหาใหเ้ป็นพฤตกิรรมท่ีตอ้งการแทน 
   บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้คาํปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาหลายท่านกล่าวว่าผู้ใหค้าํปรึกษาจะตอ้งมีความกระตือรือรน้ แสวงหาวิธีการและการ
ดาํเนินการทกุอย่างเพ่ือใหผู้ร้บัคาํปรกึษาสามารถท่ีจะเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่โดยมีการวางแผนและ
เกิดการเรียนรูท่ี้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีวางไวโ้ดยอยู่บนพืน้ฐานของการเรียนรูแ้ละการวางเง่ือนไขใน
การช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดงันี ้(พงษ์พนัธ์ และ วิไลลกัษณ ์พงษ์โสภา, 2556; 
Corey, 2013) 
   1) ดาํเนินการวิเคราะหพ์ฤติกรรม เพ่ือระบเุง่ือนไขการรกัษาโดยการรวบรวมขอ้มลู
อย่างเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี ้1. ขนาดของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา (Dimensions of The Problem 
Behavior) 2. ผลกระทบท่ีตามมา (The Consequences) 3. ลาํดบัของปัญหา (Order of The 
Problem) ซึ่งเป็นรูปแบบของ ABC โมเดล เปา้หมายของการประเมินพฤติกรรมของผูร้บัคาํปรกึษา 
คือการทาํความเขา้ใจลาํดบัของ ABC พฤติกรรมแบบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรม (B) พฤติกรรมท่ี
เกิดจากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ (A) และเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ตามมา เรียกว่า ผลกระทบท่ีตามมา (C) 
เหตกุารณก์่อนหนา้นีท่ี้กระตุน้พฤติกรรมบางอยา่ง 
   2) นาํทางเป็นท่ีปรึกษาและเป็นผูแ้ก้ไขปัญหา  โดยมีศกัยภาพในการประยุกตใ์ช้
เทคนิคพฤตกิรรมบาํบดักบัปัญหาทางพฤตกิรรม 
   3) มีทกัษะท่ีประยกุตใ์ชไ้ดง้่าย สามารถตดัสินใจเลือกวิธีการบาํบดัท่ีเหมาะสม และ
พิจารณาวา่จะใชเ้ม่ือใด  
   4) พยายามเขา้ใจพฤติกรรมของผูร้บัคาํปรึกษา รวมถึงตน้ต่อของปัญหา และ
กาํหนดเปา้หมายท่ีใชใ้นการบาํบดัเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายเหล่านี ้
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   5) ใช้กลยุทธ์ ท่ีสอดคล้องกับประเภทของปัญหา  เ พ่ือส่ง เสริมให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
   6) ประเมินความสําเร็จของการเปล่ียนแปลงโดยการวัดความก้าวหน้าของ
เปา้หมายผ่านระยะเวลาในการบาํบดั และวดัผลลพัธข์องพฤติกรรมของผูร้บัคาํปรกึษาตัง้แตเ่ริ่ม
การบาํบดั และรวบรวมขอ้มลูอีกครัง้ระหว่าง และหลงัใหก้ารบาํบดั เพ่ือกาํหนดกลยทุธ ์ และ
แผนการบาํบดั 
   7) ติดตามผลการประเมินเพ่ือมองความเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลา โดยผูร้บั
คาํปรกึษาเรียนรูท่ี้จะระบแุละแกไ้ขดว้ยศกัยภาพ และคงไวซ้ึ่งการเปล่ียนแปลง โดยรบัทกัษะการ
แกไ้ขปัญหาดา้นความคดิและดา้นพฤตกิรรม และความรูค้วามเขา้ใจเพื่อปอ้งกนัการกาํเริบ 
   กระบวนการให้คาํปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) 
   1) สาํรวจเพ่ือทาํความเขา้ใจสภาพการณท่ี์ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
   2) กาํหนดเปา้หมายการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูร้บัการปรกึษา 
   3) กาํหนดกลยุทธใ์นการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมร่วมกัน ระหว่างผูใ้หแ้ละผู้รบัการ
ปรกึษา 
   4) ประเมินผลการใหก้ารปรกึษา เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มเติมและยตุิการใหก้าร
ปรกึษา 
   เทคนิคของทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling 
Theory) แบง่ออกเป็น 7 เทคนิค ไดแ้ก่ (ก. สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559), 
(Corey, 2013) 
   1) การผ่อนคลายกลา้มเนือ้ (Progressive Muscle Relaxation) เป็นวิธีในการสอน
ผูร้บัปรกึษาในการแกไ้ขปัญหาความเครียดท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจาํวนั มีเปา้หมายเพ่ือใหก้ลา้มเนือ้
และจิตใจผอ่นคลาย และง่ายตอ่การเรียนรู ้ 
   2) การลดความรูส้ึกอย่างเป็นระบบ (Systematic Desensitization) เป็นวิธีการท่ี
อยู่บนหลกัการของการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) ซึ่งเป็นพืน้ฐานของ
การบาํบดัแบบพฤติกรรม เพ่ือใหผู้ร้บัคาํปรกึษาคอ่ยๆ ลดความวิตกกงัวลลง จนในท่ีสดุความวิตก
กงัวลนัน้หายไป 
   3) การเผชิญทีละนอ้ย (In Vivo Exposure and Flooding) เป็นการบาํบดัดว้ยการ
สมัผสัเพ่ือบาํบดัความกลวัและอารมณท์างลบอ่ืนๆ โดยการแนะนาํผูร้บัคาํปรกึษาภายใตส้ภาวะ
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การควบคมุอย่างระมดัระวงัในสถานการณท่ี์ทาํใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว  ผูท่ี้รูส้ึกวิตกกังวลจะถูก
นาํไปสมัผสักบัเหตกุารณห์รือวตัถท่ีุทาํใหเ้กิดความกลวัจรงิ 
   4) การฝึกทักษะทางสังคม  (Social Skills Training) เป็นวิธีการท่ีช่วยให้มี
ปฏิสมัพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผูอ่ื้นในสถานการณท์างสงัคมต่างๆ  เพ่ือช่วยผูร้บัคาํปรึกษา
พฒันาและบรรลุทกัษะดา้นความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล การฝึกทกัษะทาง
สงัคมประกอบดว้ย เทคนิคทางพฤติกรรมตา่งๆ เช่น วิธีการทางจิตศึกษา (Psycho-education) 
การใชต้วัแบบ (Modeling) การซอ้มพฤติกรรม (Behavior Rehearsal) และการยอ้นกลับ 
(Feedback) เทคนิคทางพฤติกรรม ประกอบไปดว้ย การประเมิน (Assessment) การสอนแบบนาํ
ทาง (Direct Instruction) การสอน (Coaching) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing) และ 
การบา้นหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหท้าํ (Homework Assignments) 
   5) การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม  (Assertion Training) เป็นการ
สอนผูร้บัคาํปรกึษาในการแสดงออกในสถานการณท์างสงัคมท่ีหลากหลาย และผูท่ี้ขาดทกัษะทาง
สงัคม ผูไ้ม่กลา้แสดงออกความโกรธหรือความขุ่นเคืองใจ  ผูท่ี้ไม่กลา้แสดงออกถึงความรกัและ
ความรูส้กึทางบวกตา่งๆ ตอ่ผูอ่ื้น ผูท่ี้กลวัสงัคม เพ่ือใหผู้ร้บัคาํปรกึษากลา้แสดงออกทัง้ทางอารมณ์
ความรูส้กึ และพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสม 
   6) การจดัการตนเองและพฤติกรรมการนาํทางดว้ยตนเอง (Self-management 
Programs and Self-directed Behavior) เป็นกลยทุธใ์นการตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring)  
   7) การใหร้างวลัตนเอง (Self-reward) และการทาํสัญญากับตนเอง (Self-
contracting) และการควบคุมตัวกระตุ้น  การจัดการตนเองโดยผู้ให้คาํปรึกษาสอนให้ผู้ร ับ
คาํปรึกษาใชท้กัษะการแกไ้ขสถานการณท่ี์เป็นปัญหา และคงไวซ้ึ่งการกระตุน้ผูร้บัคาํปรึกษาใน
การยอมรบัในความรบัผิดชอบในการดาํเนินการกลยุทธเ์หล่านีใ้นชีวิตประจาํวนั  ในการจดัการ
ตนเองบคุคลตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการควบคมุหรือเปล่ียนแปลง 

 3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
  ในประเทศไทยมีการศึกษาและนาํการใหค้าํปรึกษารายบุคคลมาใชใ้นงานวิจยัต่างๆ 
เช่น งานวิจยัของขวญัธิดา พิมพการ,  สนุทรี ภานทุตั,  พรภิรมย ์หลงทรพัย,์ เฉลิมศรี นนัทวรรณ 
และสุวิมล พนาวฒันกุล (2560) ซึ่งไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพรายบคุคลแบบ
บรูณาการ ซึ่งหลกัการและกระบวนการของการใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพรายบคุคล ผูใ้หค้าํปรกึษา
ตอ้งคาํนงึถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่สขุภาพรว่มดว้ย อีกทัง้ขอ้ดีและขอ้ควรคาํนึงของการใหค้าํปรกึษาทาง
สขุภาพรายบคุคลตอ้งตระหนกัถึงผูร้บัคาํปรกึษาในบริบทของแตล่ะบคุคล และรูปแบบของการให้
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คาํปรึกษาจะเลือกใชรู้ปแบบใดก็ตาม ตอ้งคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ผูร้บัคาํปรกึษาไดร้บัมากท่ีสุดส่วน
การเลือกใชท้ฤษฎีการใหค้าํปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคลแบบบูรณาการมีวิธีการ  3 ประเด็น
คือ 1) วิธีการคดัเลือกเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 2) การบูรณาการเชิงทฤษฎีและ 3) วิธีการ
เชิงปัจจยัรว่ม เพ่ือใหเ้หมาะกบัผูร้บัคาํปรกึษาในแตล่ะราย งานวิจยัของ ตนัติมา ดว้งโยธา (2553) 
ไดศ้ึกษาและพฒันาความหยุ่นตวัของผูด้แูลผูป่้วยจิตเวชโดยการใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า โปรแกรมการใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล มี 3 ขัน้คือ ขัน้เริ่มตน้ ขัน้พฒันา
ความสามารถ และขัน้สรุปมีการประยุกตท์ฤษฎีและเทคนิคการใหค้าํปรึกษามาใชใ้นการพฒันา
ความหยุ่นตัว การให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลมีผลให้ความหยุ่นตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ความหยุ่นตวัโดยรวมและรายองคป์ระกอบของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บั
การใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล และกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของ รกั ชุณกาญจน ์
(2556) ซึ่งไดศ้กึษาการใหอ้ภยัในวยัรุน่: กรณีศกึษาการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการใหค้าํปรึกษา 
เพ่ือพฒันาการใหอ้ภยัสาํหรบัวยัรุน่ หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม กลุ่มตวัอย่าง คือ วยัรุน่ และวยัรุน่
หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มท่ีมีอายรุะหว่าง 14-16 ปี ประกอบดว้ยวยัรุน่ 8 คน และวยัรุน่ตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มท่ีอยู่ในบา้นพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  และหน่วยงานท่ีให้ความ
ชว่ยเหลือผูห้ญิงและเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 8 คน ผลการวิจยัพบวา่วยัรุน่กลุ่มทดลอง
หลงัจากเขา้ร่วมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลจาํนวน 9 ครัง้ มีการใหอ้ภัยแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพในดา้นประสิทธิผลของโปรแกรมของ
การใหค้าํปรกึษา พบวา่ กระบวนการของการใหค้าํปรกึษาและเทคนิคการใหค้าํปรกึษาสามารถทาํ
ใหว้ยัรุน่ และวยัรุน่หญิงท่ีตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มมีวิธีการคดิ มีการเพิ่มขึน้ของอารมณเ์ชิงบวก และมีการ
ลดลงของอารมณเ์ชิงลบ ทาํใหเ้กิดการใหอ้ภยัไดม้ากขึน้ 
  นอกจากนีย้ังมีการนาํโปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลมาใชใ้นเรื่องความวิตก
กงัวล ภาวะซึมเศรา้ดงัเช่นงานวิจยัของ ปนดัดา พิทยาภรณ ์และ มลัลวีร ์อดลุวฒันศิริ (2554) ได้
ศกึษาผลของการใหค้าํปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกงัวลในผูป่้วยท่ีไดร้บัการผ่าตดัหวัใจ  ผล
การศึกษาพบว่า เม่ือสิน้สุดการใหค้าํปรึกษา และภายหลงัการผ่าตดั  3 วนั กลุ่มทดลองมีระดบั
ความวิตกกงัวลตํ่ากวา่ก่อนไดร้บัการใหค้าํปรกึษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แตไ่ม่พบ
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตขิองระดบัความวิตกกงัวลของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ
ทัง้หลงัสิน้สุดการใหค้าํปรกึษา และภายหลงัการผ่าตดั 3 วนั ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สิริ
กานดา กอแกว้ และ สขุอรุณ วงษท์ิม (2560) ซึ่งไดศ้กึษาผลของการใหก้ารปรกึษาแบบรายบคุคล



  115 

ท่ีมีต่อการเสริมสรา้งความสุขในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมหลังผ่าตดัเตา้นมออก ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ผูป่้วยมะเรง็เตา้นมหลงัผา่ตดัเตา้นมออกมีคะแนนความสขุเพิ่มขึน้ภายหลงัการใหก้ารปรกึษาแบบ
รายบคุคลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และ 2) ผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมหลงัผ่าตดัเตา้นม
ออกท่ีไดร้บัการใหก้ารปรึกษาแบบรายบุคคลมีคะแนนความสุขเพิ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชลการ ทรงศรี และ 
ณรงค ์จนัทรแ์กว้ (2562) ซึ่งไดศ้ึกษาผลของการใหค้าํปรึกษาต่อความสามารถเผชิญปัญหาใน
ผูด้แูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผลการวิจยัพบว่า ผูด้แูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ย
ละ 78.50 มีอายุมากกว่า 51 ปี รอ้ยละ 47.70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอ้ยละ 65.40 
การศกึษาระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 51.41 ประสบการณด์แูลผูป่้วยเป็นระยะเวลา 1–5 ปี รอ้ยละ 
51.40  ผลการเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการใหค้าํปรกึษาพบว่า หลงัใหค้าํปรกึษา
ค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) และค่า
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเผชิญปัญหาของผูด้แูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัเพิ่มขึน้ อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิต ิ(p<0.05) 
  ส่วนในตา่งประเทศนัน้มีการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้คาํปรึกษารายบคุคล 
ดงัเช่น Vimala (2012) ไดศ้กึษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใหค้าํปรกึษาสาํหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีมี
ภาวะซึมเศรา้ในการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล วตัถุประสงคใ์นการศึกษาครัง้นี  ้ คือ เพ่ือ
ประเมินระดบัภาวะซึมเศรา้ผูป่้วยมะเร็ง  และประเมินประสิทธิผลของการใหค้าํปรึกษาภาวะ
ซึมเศรา้ในผูป่้วยอายุ 35-65 ปี ผูป่้วยมะเร็งจะไดร้บัการประเมินระดบัภาวะซึมเศรา้ในวนัแรกของ
การใหค้าํปรึกษา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะซึมเศรา้ในผูป่้วยมะเร็งลดลงอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิต ิ(p<0.05)  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gaugler J, Roth D, Haley W, and M (2008) ท่ีได้
ทาํการศึกษาเรื่อง ผลของการใหค้าํปรึกษารายบุคคลและครอบครวัท่ีมีผลต่อปัญหาท่ีส่งผลต่อ
ผูด้แูลและภาวะซึมเศรา้ในผูด้แูลท่ีเป็นคูส่มรสของผูป่้วยอลัไซเมอร ์แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีป้ระกอบไปดว้ย แบบสอบถามเรื่องปัญหาท่ีส่งผลตอ่
ผูด้แูล Zarit Burden Interview และแบบวดัภาวะซึมเศรา้ Geriatric Depression Scale ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีส่งผลต่อผูดู้แลและภาวะซึมเศรา้ของผูดู้แลท่ีเป็นคู่สมรสของผูป่้วย      
อัลไซเมอรใ์นกลุ่มทดลองมีระดบัตํ่ากว่าก่อนไดร้บัการทดลอง และตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญั นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Vandepitte et al. (2016) ท่ีไดท้าํการศกึษา
เรื่อง ผลของการใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบตา่งๆ ตอ่ผูด้แูลผูสู้งอายอุลัไซเมอร ์โดยการทบทวน
วรรณกรรม 53 ฉบบั ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การช่วยเหลือโดย Psycho-educational ไดผ้ลดี
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สาํหรบัผูด้แูล Cognitive Behavior Therapy สามารถลดภาวะสับสนของผูด้แูลลงได ้ส่วน 
Occupational Therapy สามารถลดปัญหาพฤติกรรมระหว่างผูป่้วย และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผูด้แูลไดก้ารใหค้าํปรกึษาในรูปแบบตา่งๆ สามารถลดความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศรา้ของผูด้แูล
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัสอดคลอ้งกบั Scott (2013) ท่ีไดท้าํการศึกษาตวัแปรปัจจยัของ
ความหยุ่นตัวท่ีส่งผลต่อภาวะความเหน่ือยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร ์กับผู้ดูแลทั้งหมด       
111 คนซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความหยุ่นตวัและภาวะความเหน่ือยลา้ของผูด้แูลมีความสมัพนัธ์
กนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือความหยุ่นตวัเพิ่มขึน้ ภาวะความเหน่ือยลา้ของผูด้แูลก็จะลดลง แสดง
ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการเสรมิสรา้งความหยุน่ตวัโดยผ่านกระบวนการชว่ยเหลือตา่งๆ 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาในการเสริมสร้างความฉลาดทาง
สังคม 
 เม่ือพิจารณาสาระสาํคัญงานวิจัยการให้คาํปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคม ผูว้ิจยัวิเคราะห ์และสรุปผลการวิเคราะห ์ดงัแสดงในตาราง 5  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจยัเรื่อง โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  มีวตัถุประสงคใ์นการทาํ
วิจัยครัง้นีคื้อ 1. เพ่ือทาํความเข้าใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก 2. เพ่ือสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก 3. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก โดยเป็นการวิจยั
แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ในรูปแบบการวิจยัแบบรองรบัภายใน (Embedded 
Design) (Creswell, 2015) โดยแบง่วิธีการดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 
 ระยะท่ี 1 เพ่ือทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 
 ระยะท่ี 2 เพ่ือสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก  
 ระยะท่ี 3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก  
 สาํหรบังานวิจยั เรื่อง โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาดทาง 
สงัคมท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในครัง้นี  ้ผูว้ิจยัไดส้รุป
แนวทางการดาํเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 5 แนวทางการดาํเนินการวิจยั 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดเป็นแนวทางในการสมัภาษณ ์ 
และสรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-Depth Interview)  

ระยะที่ 2 : เพื่อสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 

2. ดาํเนินการการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-Depth Interview) นกัเรยีนที่มีประสบการณก์ารรงัแก 
ผูป้กครอง ครูประจาํชัน้/ครูที่ปรกึษา/ครูฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว และผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ผลการศกึษาระยะที่ 1 รว่มกบัทาํการศกึษาเอกสารงานวจิยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํผลที่ไดไ้ปสรา้ง
โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 

 

4. นาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมไปให ้
ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบคณุภาพ และดาํเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

5. นาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกไปทดลองใช ้(Try out)  

ระยะที่ 3 : เพื่อศกึษาประสทิธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้ง 
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 

6. ดาํเนินโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
และดาํเนินการวดัความฉลาดทางสงัคม และพฤติกรรมรงัแกกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ระยะที่ 1 : เพื่อทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมพีฤติกรรมรงัแก 

7. หลงัดาํเนินโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเสรจ็สิน้ ทาํการวดัความฉลาดทางสงัคมอีกครัง้ และ
หลงัจากนัน้ 1 เดือน ดาํเนินการวดัพฤติกรรมรงัแกกบักลุม่ตวัอยา่ง 



  123 

การศึกษาระยะที่ 1  : เพ่ือทาํความเขา้ใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก 
 การศกึษาในระยะแรกเป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ก็บขอ้มลูจากผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั (Key Informant) จาํนวนทัง้หมด 18 คน ซึ่งเป็นจาํนวนท่ีเพียงพอตอ่การศกึษาเชิง
คณุภาพเพ่ือใหข้อ้มลูอ่ิมตวั (Guest, Bunce, & Johnson, 2006) โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 5 คน โดยมี
เกณฑก์ารคดักรอง ดงัต่อไปนี ้เป็นนกัเรียนเพศชาย หรือเพศหญิงท่ีมีประสบการณก์ารรงัแกผูอ่ื้น 
ไดแ้ก่ ผลกั เตะ ตบ ตี ตบศีรษะ ชกตอ่ย แกลง้เดินชน หรือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรงัแก
ทางวาจา ไดแ้ก่ การลอ้เลียน ดา่ว่า การพดูจาหยาบคาย ดถูกูเหยียดหยามชาติกาํเนิด การนินทา
ใหร้า้ย ข่มขู่รีดไถเอาเงิน หรือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการข่มเหงรงัแกทางสงัคม  ไดแ้ก่ การกีดกัน
ออกจากกลุม่หรือกิจกรรมกลุม่ การจงใจโดดเดี่ยวทางสงัคม การขู่บงัคบั การคกุคาม การลวนลาม 
การแตะเนือ้ตวั การพูดจาส่อไปในเรื่องเพศ โดยมีขอ้ใดขอ้หนึ่งหรือแสดงพฤติกรรมทัง้หมด โดย
ไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเอกสารของโรงเรียน หรือมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นระบบดแูลชว่ยเหลือผูเ้รียน  
  2. ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรงัแกในโรงเรียน จาํนวน 5 
คน  
  3. ครูประจาํชัน้/ครูท่ีปรกึษา/ครูฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว จาํนวน 5 คน โดยมีเกณฑ์
การคดักรองดงัตอ่ไปนี ้
   3.1 วฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรีขึน้ไป 
   3.2 มีประสบการณใ์นการปฏิบตังิานในสถานศกึษาอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 
   3.3 มีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมรงัแก หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวกับ
การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป  
  4. ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน โดยมีเกณฑก์ารคดักรองดงัตอ่ไปนี ้
   4.1 วฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรีขึน้ไป 
   4.2 มีประสบการณใ์นการทาํงานอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 
   4.3 มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมรงัแก หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวกับ
การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมอยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
interviews) เป็นแบบสมัภาษณท่ี์สรา้งขึน้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมา
สรา้งเป็นแบบสมัภาษณ ์โดยไดน้าํมาสรุปและวิเคราะหเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งขอ้คาํถามท่ี
ครอบคลมุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั พรอ้มทัง้ใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีกาํหนดไว้ 
โดยขอ้คาํถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-End) เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัมีอิสระในการตอบคาํถาม 
แบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้
  ตวัอยา่ง แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งสาํหรบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
   1. ขอใหท้า่นไดแ้นะนาํตนเอง และเลา่ลกัษณะการทาํงานของทา่น 
   2. ทา่นเคยมีประสบการณก์ารทาํงานเก่ียวกบัการรงัแกของนกัเรียนหรือไม ่อยา่งไร 
   3. ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการรงัแกของนกัเรียนในโรงเรียน 
   4. ทา่นคดิวา่สาเหตกุารรงัแกของนกัเรียนเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 
   5. ทา่นคดิวา่จะจดัการปัญหาการรงัแกของนกัเรียนไดอ้ยา่งไร 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือนาํมากาํหนดขอ้คาํถามการ
สมัภาษณ ์และนาํมาสรา้งเป็นแบบสมัภาษณ ์ 
  2 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้าง และ
องคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 
  3. ผูว้ิจยันาํแบบสมัภาษณใ์หอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบ ซึ่งผูว้ิจยัจะขอใหอ้าจารยท่ี์
ปรกึษาชว่ยทาํการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของประเด็นขอ้คาํถามและภาษาท่ีใช ้จากนัน้
ผูว้ิจัยจะทาํการปรบัแกไ้ขแบบสมัภาษณต์ามคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพ่ือใหแ้บบสมัภาษณมี์ความเหมาะสมและสมบรูณม์ากท่ีสดุ  
  4. ผู้วิจัยจะนาํแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์แล้วไปทาํการ
สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการนดัหมายไว ้

ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
  1. ผูว้ิจยัทาํการนดัหมายผูใ้หข้อ้มลูหลกั และดาํเนินการสมัภาษณโ์ดยผูว้ิจยัเริ่มตน้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากนกัเรียนท่ีมีสถิติการรงัแกเพ่ือน หรือไดร้บัการบนัทึกไวใ้นเอกสารของโรงเรียน 
หรือคาํบอกเล่าจากครู และเพ่ือนนกัเรียนดว้ยกนัว่าเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะเหมาะสมเป็นกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญั หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสมัภาษณ์ผูป้กครอง ครูประจาํชัน้/ครูท่ีปรึกษา/ครู
ฝ่ายปกครอง/ครูแนะแนว และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรงัแกในโรงเรียน เพ่ือ
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ทราบแนวทางการเสริมสร้างและองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก  
  2. ผูว้ิจัยถอดคาํใหส้ัมภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มูลหลัก มาจัดระเบียบขอ้มูลดว้ยการพิมพ์
และบนัทึกเป็นไฟลแ์ยกขอ้มูลของแต่ละคนไว ้โดยจดัขอ้มูลตามประเด็นของการสัมภาษณเ์พ่ือ
ตรวจสอบขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูตลอดระยะเวลาการเก็บขอ้มลู 
  3. วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) จากการสมัภาษณน์าํมาสรุปเพ่ือใหไ้ดซ้ึ่ง
องคป์ระกอบและแนวทางการเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 

 การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
  ผู้วิจัยมีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) (ชาย โพธิสิตา. 2556) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  1. ผูว้ิจยัถอดคาํใหส้มัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มูลหลกั มาจดัระเบียบขอ้มลูดว้ยการพิมพ์
และบนัทึกเป็นไฟลแ์ยกขอ้มูลของแต่ละคนไว ้โดยจดัขอ้มูลตามประเด็นของการสัมภาษณเ์พ่ือ
ตรวจสอบขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูตลอดระยะเวลาการเก็บขอ้มลู 
  2. นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ดัระเบียบขอ้มลูไวม้าคดัขอ้ความท่ีมีความหมายตรงกบัคาํถามของ
การวิจัย และทาํการกาํหนดรหัสแทนความหมายของกลุ่มข้อความเหล่านั้น โดยข้อความท่ีมี
ความหมายในลักษณะเดียวกันใช้รหัสท่ีเหมื อนกัน จากนั้นนําข้อมูลมาเช่ือมโยงเพ่ือหา
ความสมัพนัธเ์ป็นกลุม่ในการวิเคราะหแ์ละแสดงออกมาเป็นตารางพรอ้มคาํบรรยาย 
  3. ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีลงรหสัและมีการแสดงขอ้มลูมาวิเคราะห ์หาขอ้สรุปและตีความ 
  4. ผูว้ิจยันาํขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์พ่ือใหไ้ดซ้ึ่งองคป์ระกอบและแนวทางการ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 
การศึกษาระยะที่ 2 : เพ่ือสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก โดยขัน้ตอนใน
การวิจยัในระยะท่ี 2 นีมี้การดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ผูว้ิจยัศกึษาและทบทวน เอกสาร ตาํราเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความฉลาดทางสงัคม 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม รวมทัง้เทคนิคของทฤษฎีการให้
คาํปรกึษารายบคุคล  
 2. ผูว้ิจยัทาํการเลือกเทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษารายบคุคลท่ีมีความเหมาะสมกบั
การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม และสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ตามกรอบแนวคิดจากการทบทวนทฤษฎี และเทคนิคตา่งๆ โดยบรูณา
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การเทคนิคการใหค้าํปรกึษาใหส้อดคลอ้งกับตวัแปรตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ  และจดุมุ่งหมายของ
การใหค้าํปรึกษาท่ีใชใ้นแต่ละครัง้ ซึ่งประกอบดว้ย เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึด
บคุคลเป็นศนูยก์ลาง เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์และเทคนิคจากทฤษฎีการ
ใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมนิยม รว่มกบัเทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม
ของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 3. ผูว้ิจัยเลือกหรือออกแบบกิจกรรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสานเทคนิค  
(Eclecticism Technique) ท่ีมีความเหมาะสมกบัการเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
รงัแก 
 4. นาํโปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ใหอ้าจารยท่ี์ควบคมุปริญญา
นิพนธต์รวจสอบ แลว้ไปตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคม โดยวิธีวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผูว้ิจยันาํ
โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ีสรา้งขึน้ไปเสนอตอ่ให้
ผูท้รงคณุวุฒิจาํนวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ค) ตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของรูปแบบ 
เทคนิค เนือ้หา และกิจกรรมท่ีใช ้ตลอดจนประเมินความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม ตามความ
คดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้
  + 1 โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล มีวตัถปุระสงค ์วิธีดาํเนินการ และการใช้
เทคนิคเหมาะสมในการเพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
  0 ไมแ่นใ่จโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล มีวตัถปุระสงค ์วิธีดาํเนินการ และการ
ใชเ้ทคนิคเหมาะสมในการเพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
  - 1 โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคล มีวตัถปุระสงค ์วิธีดาํเนินการ และการใช้
เทคนิคไมเ่หมาะสมในการเพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
 5. นาํผลท่ีไดจ้ากการพิจารณาโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก มา
วิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 0.8 - 1.00 ดงัแสดงตามตาราง 6 
 



  127 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
 

คร้ังที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค ์
เทคนิค 

การให้ค าปรึกษา 
IOC 

1 คณุและฉนั 
 
 
 
 

เพื่อสรา้งสรา้งบรรยากาศของ
ความไวว้างใจ อบอุน่ เป็นมิตร 
กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบัซึง่กนั

และกนัระหวา่งผูว้ิจยักบันกัเรยีน 

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็น
ศนูยก์ลาง ไดแ้ก่ การฟังอยา่ง
ตัง้ใจ การถามการยอมรบั
อยา่งไมม่ีเง่ือนไข การแสดง
พฤติกรรมการใสใ่จ การ
สะทอ้นความรูส้กึ  การทาํ
ความกระจ่าง 
 

1.0 

2 การตระหนกัรู ้
อารมณ ์

ของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

 

เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจการตระหนกั
รู ้ความรูส้กึ และอารมณข์อง

ตนเองและผูอ้ื่น  
 

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบเกสตลัท ์ 

ไดแ้ก่ Think-Feel Technique 0.8 

3 การตระหนกัรู ้
สถานการณใ์น

สงัคม 

เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจการตระหนกั
รูส้ถานการณใ์นสงัคมอยา่ง
ถกูตอ้งและตอบสนองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบเกสตลัท ์ 

ไดแ้ก่ Stay with Feeling and 
Fantasy Approaches 
 

1.0 

4 การเขา้ใจ
พฤติกรรมของ

ผูอ้ื่น 

เพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
พฤติกรรมของผูอ้ื่นใน
สภาพการณท์างสงัคม จนนาํไปสู่
การตดัสนิใจในการปฏิบตัตินตอ่
ผูอ้ื่นได ้
 

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบพฤติกรรมนยิม
ไดแ้ก่ Problem Solving 1.0 

5 การเขา้ใจ
สถานการณท์าง

สงัคม 

เพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
ขอ้มลูทางสงัคม ในการตดัสนิใจ
แสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสมตอ่
เหตกุารณน์ัน้  

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบเกสตลัท ์ 

ไดแ้ก่ Fantasy Approaches 
 

1.0 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

คร้ังที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา 

IOC 

6 การแสดงออก
ทางอารมณ์

อยา่งเหมาะสม 

เพื่อพฒันาการแสดงออกทาง
อารมณต์อ่หนา้ผูอ้ื่นของนกัเรยีน  
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบพฤติกรรมนยิม
ไดแ้ก่ Skills Training, 
Reinforcement,  Assign 
Homework 
 

1.0 

7 การแสดง
พฤติกรรม 

อยา่งเหมาะสม 

เพื่อพฒันาความสามารถแสดง
พฤติกรรมตอ่หนา้ผูอ้ื่นของ
นกัเรยีน ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบพฤติกรรมนยิม
ไดแ้ก่  Modeling, Assign 
Homework 
 

1.0 

8 ประสบ
ความสาํเรจ็กบั
ความฉลาดทาง

สงัคม 

เ พื่ อ ท บ ท ว น ก า ร เ รี ย น รู ้แ ล ะ
สะทอ้นการเรยีนรูจ้ากการเขา้รว่ม
โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ใ ห้คํา ป รึก ษ า
รายบุคคลเพื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคม 
 

เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็น
ศนูยก์ลาง ไดแ้ก่ การใช้
คาํถามปลายเปิด การสรุป
ความ การทาํใหเ้กิดความ
กระจ่าง และการใหก้าํลงัใจ 

1.0 

 
 6. ผูว้ิจยันาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ไป
ดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ  และนาํเสนอผลการปรบัแก้ไขให้
อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธต์รวจสอบอีกครัง้ เพ่ือดคูวามเหมาะสมของเนือ้หา วิธีดาํเนินการ 
และเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
 7. ผูว้ิจยันาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกท่ีผ่านการหาคุณภาพ  ไป
ทดลองใช ้ (Try Out) กบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ท่ีมีความสมคัรใจเขา้รว่มในการเขา้ร่วม
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม จาํนวน 8 ครัง้ เพ่ือ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมของโปแกรม รวมทัง้ขัน้ตอน กระบวนการ และเทคนิค ทกัษะท่ีใชใ้น
โปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม หลังจากนั้นจึงนาํ
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โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมมาปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือ
ความเหมาะสมและชดัเจนอีกครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสรมิสรา้งความฉลาด
ทางสงัคม 
 

ขั้นตอนที่ 1 

1. ศกึษาเอกสาร ตาํรา

และงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

2. เลอืกทฤษฎีและ

เทคนิคการใหค้าํปรกึษา

รายบคุคล ท่ีมคีวาม

สอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบความฉลาด

ทางสงัคม  

ขั้นตอนที่ 2 

การสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อ

เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมตีอ่การลด

พฤติกรรมรงัแก โดยมีองคป์ระกอบของ 

ความฉลาดทางสงัคม ดงันี ้ 

1. การตระหนกัรูท้างสงัคม โดยใชเ้ทคนิคจาก

ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท ์

2. การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม โดยใชเ้ทคนิคจาก

ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท ์และเทคนิค

จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม 

3. ทกัษะทางสงัคม โดยใชเ้ทคนคิจากทฤษฎี 

การใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม 

ขั้นตอนที่ 3  

ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ

คณุภาพโปรแกรมโดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

จิตวิทยาการให้

คาํปรกึษา 

ปรบัปรุงโปรแกรมตาม

ขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํโปรแกรมที่ปรบัแก้

เรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลอง

ใช ้(Try out) กบันกัเรยีน

ทีม่ีพฤติกรรมรงัแกที่

ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัปรบัปรุงโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา

รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม

หลงัจากที่นาํไปทดลองใชเ้พื่อใหม้ีความเหมาะสม 

โปรแกรมการให้

คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อ

เสรมิสรา้งความฉลาด

ทางสงัคมของนกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้ท่ีมีตอ่การลด

พฤติกรรมรงัแก 
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การศึกษาระยะที่ 3 : เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคล
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมี ต่อการลด
พฤติกรรมรงัแก คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรม
รงัแกในชัน้เรียน ซึ่งผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือ
กาํหนดกลุม่ตวัอยา่งมาเขา้รว่มการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก จากนัน้ดาํเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มควบคมุและ
กลุ่มทดลองจาํนวนกลุ่มละ 8 คน  ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ํ่าท่ีสามารถใชไ้ดใ้นการวิจยัการ
ใหค้าํปรกึษา (Su & Swank, 2018) 
  1. เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ซึ่งไดร้บัการบนัทึกไว้
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน หรือไดร้ับคาํแนะนาํจากครูว่าเป็นผู้มีลักษณะท่ี
เหมาะสม 
  2. นกัเรียนยินดีและสมคัรใจสามารถเขา้รว่มตลอดระยะเวลาของการทดลองได ้
  3. นกัเรียนไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองใหเ้ขา้ร่วมการวิจยั และตวันกัเรียนก็มีความ
สมคัรใจ และสามารถเขา้รว่มตลอดระยะเวลาของการวิจยัเชิงทดลองได ้

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบวดัความฉลาดทางสงัคม The Tromso Social Intelligence Scale: TSIS 
(Silvera et al., 2001) ซึ่งเป็นแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแบบของ        
ลิเคิรท์ (Likert)  5 ระดบั มีขอ้คาํถามจาํนวน 21 ขอ้ มีคะแนนสงูสุด 105 คะแนน และคะแนน
ตํ่าสดุ 21 คะแนน โดยมีองคป์ระกอบในการวดัความฉลาดทางสงัคม  3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การ
ตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) กระบวนการทาํความเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม (Social 
Information Processing) และทกัษะทางสงัคม (Social Skills) ผูว้ิจยัไดข้ออนญุาตจาก David 
Howard Silvera และคนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขออนญุาตจากวารสารของแบบสอบถามฉบบันี ้
หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัรว่มกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษแปลแบบสอบถาม The Tromso Social 
Intelligence Scale เป็นภาษาไทย และดาํเนินการแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ (Back Translate) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 2 ภาษา และตรวจสอบโดยเทียบภาษาของทัง้ 2 ฉบบัหลงัจากนัน้ดาํเนินการ
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ตรวจความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity Evidence) โดยนาํแบบสอบถามไปให้
ผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 3 ทา่น แสดงความคดิเห็นพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบันิยามท่ี
กาํหนดไว ้ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) = 1.0 
จากนัน้นาํไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนจาํนวน 50 คนท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง วิเคราะหค์า่ความ
เช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Reliability 
Coefficient) เทา่กบั 0.95 
 

ตัวอย่างแบบวัดความฉลาดทางสังคม 
 

ข้อที ่ รายการ 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วยอยา่ง

ยิง่ 
0 การตระหนักรู้ทางสังคม  

ฉนัไมไ่ดต้ระหนกัถึงสิง่ที่ฉนัทาํกบัผูอ้ื่น 
     

00 กระบวนการท าความเข้าใจขอ้มูล
ทางสังคม 
ฉนัสามารถทาํนายพฤติกรรมของคนอื่น
ได ้

     

000 ทักษะทางสังคม  
ฉนัเขา้กบัสถานการณท์างสงัคมไดง้่าย 

     

 

ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างแบบวดัความฉลาดทางสงัคม 
 

  2. แบบสอบถามพฤติกรรมรังแก The Olweus Bully/Victim Questionnaire  
(Olweus, 1996) ถกูสรา้งขึน้โดย  Professor Dr.Dan Olweus ศาสตราจารยท์างดา้นจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัเบอรเ์กน้ (University of Bergen) ประเทศนอรเ์วย ์แปลเป็นภาษาไทยโดยสมบตัิ ตา
ปัญญา (สมบตัิ ตาปัญญา, 2549) ซึ่งผูว้ิจยัไดร้บัอนญุาตใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมรงัแก จาก 
ผ ศ . ด ร . ส ม บัติ  ต า ปั ญ ญ า  อ า จ า ร ย์ภ า ค วิ ช า จิ ต เ ว ช ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก The Olweus Bully/Victim Questionnaire 
เป็นแบบสอบถามชนิดใหน้กัเรียนตอบเอง (Self-Report) มีขอ้คาํถามจาํนวน 39 ขอ้ แบง่เป็นขอ้
คาํถามเก่ียวกับการถกูรงัแกโดยนกัเรียนคนอ่ืนๆ และขอ้คาํถามเก่ียวกับการรงัแกผูอ่ื้น การศกึษา
ครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกใชเ้ฉพาะขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกับการรงัแกผูอ่ื้น จาํนวน 10 ขอ้ ซึ่งเป็นเหตผุลเพียง
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พอท่ีจะถือเป็นขอ้บ่งชีภ้าวะปัญหาของการรงัแกกันได ้(Solberg & Olweus, 2003) มีคะแนน
สงูสดุ 50 คะแนน และคะแนนตํ่าสดุ 10 คะแนน แบบสอบถามจะถามความถ่ีของการรงัแก แบง่
ความถ่ีเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 1 ไม่เคยเกิดเหตกุารณร์งัแกกนัขึน้เลยใน 2 - 3 เดือนท่ีผ่านมา 
ระดบั 2 เคยเกิดขึน้ 1 - 2 ครัง้ เท่านัน้ ระดบั 3 เกิดขึน้เดือนละ 2 - 3 ครัง้ ระดบั 4 เกิดขึน้สปัดาห์
ละครัง้ และ ระดบั 5 เกิดขึน้สปัดาหล์ะ 3 - 4 ผูว้ิจยันาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนจาํนวน 
50 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะหค์่าความเช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์อัลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) เทา่กบั 0.95 
 

แบบสอบถามพฤตกิรรมรังแก 
 

1. ในสองเดือนท่ีผา่นมานีเ้ธอเคยรงัแก
นกัเรยีนคนอืน่ๆ ที่โรงเรยีนบอ่ยแค่
ไหน?  
 

  ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยรงัแกเพื่อนคนอืน่ๆ เลย  
  เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้  
  เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
  เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
  เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

2. ฉนัเคยใชค้าํพดูรา้ยๆ เรยีกคนอื่นๆ 
ลอ้เลยีนเขาในแบบท่ีทาํใหเ้ขา
เจ็บปวดหรอืเสยีใจ 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

3. ฉนัเคยใชค้าํพดูรา้ยๆ เรยีกคนอื่นๆ 
ลอ้เลยีนเขาในแบบท่ีทาํใหเ้ขา
เจ็บปวดหรอืเสยีใจ 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

4. ฉนัเคยกีดกนั หรอืไมช่วนใหเ้ขาเลน่
หรอืทาํกิจกรรมดว้ย ไมย่อมใหเ้ขา้
กลุม่เพื่อนของฉนั หรอืแกลง้เมิน ไม่
สนใจเขาเลย 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 



  133 

5. ฉนัเคยชก เตะ ดนั ผลกัเขาแรงๆ หรอืขงั
เขาไวใ้นหอ้ง 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

6. ฉนัเคยสรา้งเรือ่งโกหก หรอืปลอ่ยขา่วลอื
ในทางไมด่ีเก่ียวกบัตวัเขา และพยายาม
ทาํใหค้นอื่นๆ ไมช่อบเขา 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

7. ฉนัเคยแยง่เอาเงิน แยง่ของ หรอืทาํให้
ขา้วของคนอื่นเสยีหาย 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

8. ฉนัเคยขม่ขูห่รอืบงัคบัใหท้าํสิง่ทีเ่ขาไม่
อยากทาํ 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

9. ฉนัเคยรงัแกเขาดว้ยการใชค้าํที่ไมด่ีเรยีก
หรอืใชค้าํพดูที่เก่ียวกบัเชือ้ชาติหรอื
ผิวพรรณของเขา 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 
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10. ฉนัเคยรงัแกเขาโดยการเรยีกเขาดว้ยคาํพดู
ที่ไมด่ี ดว้ยการแสดงความคิดเหน็หรอื
ทา่ทางที่สอ่ไปในเรือ่งทางเพศกบัเขา 

 ในสองเดือนมานีฉ้นัยงัไมเ่คยทาํแบบนีก้บัเพื่อนคน
ไหน 
 เคยทาํแค ่1-2 ครัง้เทา่นัน้ 
 เคยทาํเดือนละ 2-3 ครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะครัง้ 
 เคยทาํสปัดาหล์ะ 3-4 ครัง้ 

 

ภาพประกอบ 8  แบบสอบถามพฤตกิรรมรงัแก 
 
  3. โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก เป็นโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา
รายบคุคลแบบผสมผสานเทคนิค (Eclecticism Technique) ตามแนวคิดของ Corey, (2013) 
ประกอบดว้ยขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้สรุป ดาํเนินการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด จาํนวน 8 ครัง้ 
และใชเ้วลาการใหค้าํปรึกษาครัง้ละ 1 ชั่วโมง โดยผสมผสานเทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษา
แบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท์ และทฤษฎีการใหค้าํปรกึษา
แบบพฤตกิรรมนิยม  

ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ใชว้ิธีการ
เชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ ดาํเนินการใหค้าํปรึกษาทัง้หมดจาํนวน 8 ครัง้ ใชเ้วลาการให้
คาํปรกึษาครัง้ละ 1 ชั่วโมง ประกอบดว้ย ขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขั้นสรุป โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
  ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เริ่มตน้ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 1 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการ
ใหค้าํปรกึษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง (The Person-Centered Counseling Theory) โดย
เทคนิคการฟังอยา่งตัง้ใจ การถาม การยอมรบัอยา่งไมมี่เง่ือนไข การแสดงพฤติกรรมการใส่ใจ การ
สะทอ้นความรูส้กึ การทาํความกระจ่าง เพ่ือสรา้งบรรยากาศของความไวว้างใจ กระตุน้ใหเ้กิดการ
ยอมรบักนัและกนั นาํไปสูค่วูามรว่มมือและไวว้างใจ ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีในการดาํเนินการให้
คาํปรกึษา 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ดาํเนินการ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด 6 ครัง้ ประกอบไปดว้ย 
   1) การเสรมิสรา้งการตระหนกัรูท้างสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใช้
เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดยเริ่มจากใช ้
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เทคนิคคิด-รูส้ึก (Think-Feel Technique) เพ่ือใหน้ักเรียนไดพ้ิจารณาความรูส้ึกของตนเองและ
ผูอ่ื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของบคุคลท่ีถกูรงัแก และเทคนิคการอยู่กับ
ความรูส้กึ (Stay with Feeling) เพ่ือใหน้กัเรียนอยูก่บัความรูส้กึของตนเองช่วยใหเ้กิดการรบัรูภ้าวะ
ความสมบรูณข์องอารมณ ์สามารถจดัการอารมณข์องตนไดดี้ขึน้ รว่มกบัเทคนิคภาวะจินตนาการ 
(Fantasy Approaches) โดยนาํเอาสถานการณท่ี์หลากหลายเขา้มาเพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเพ่ือวิเคราะหส์ถานการณ์และตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม 
   2) การเสริมสรา้งการเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม ใช้เวลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้โดย
ใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) 
โดยใชเ้ทคนิคการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหน้ักเรียนมองเห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพการณแ์ละผลท่ีจะตามมา โดยการใหน้กัเรียนฝึกความสามารถในการ
หาทางออกของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจาํวนั จนนาํไปสู่การตดัสินใจในการปฏิบตัิตนต่อผูอ่ื้น
ได ้และใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดย
เลือกใชเ้ทคนิคภาวะจินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยใหน้กัเรียนตระหนกัถึงสิ่งท่ีควรทาํ
ในสังคม มารยาทและระเบียบของสังคม เพ่ือใหน้ักเรียนเขา้ใจขอ้มูลทางสังคมนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ 
   3) การเสรมิสรา้งทกัษะทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิค
จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) เทคนิคท่ีใช ้
ไดแ้ก่ เทคนิคการฝึกทกัษะ (Skills Training) โดยใหน้ักเรียนฝึกการแสดงความรูส้ึกอย่างถูกตอ้ง 
รว่มกบัเทคนิคการเสริมแรง(Reinforcement) เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออกถึง
ความรูส้ึกตอ่ผูอ่ื้น และใชเ้ทคนิคการมอบหมายการบา้น (Assign Homework) เพ่ือใหน้กัเรียนได้
ฝึกการแสดงออกถึงความรู้สึกกับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจําวัน และใช้เทคนิคการใช้ตัวแบบ 
(Modeling) โดยใหน้ักเรียนฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามตวัแบบ เพ่ือใหน้ักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมขึน้ 
  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุป ใชเ้วลาในการใหค้าํปรึกษาทัง้หมด 1 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิคจาก
ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  (The Person-Centered Counseling 
Theory) เทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การใชค้าํถามปลายเปิด การสรุปความ การทาํใหเ้กิดความกระจ่าง 
และการใหก้าํลงัใจ เพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นและทบทวนการเรียนรูจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมการ
ใหค้าํปรกึษา และสิ่งท่ีจะนาํไปพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ตอ่ไปเม่ือสิน้สดุการใหค้าํปรกึษา 
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  การศกึษาระยะนีมี้การสอดแทรกวิธีวิจยัเชิงคณุภาพดว้ยการสมัภาษณเ์พ่ือนาํขอ้มลูท่ี
ไดม้าร่วมอธิบายผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือทางจิตวิทยาใหช้ดัเจนขึน้ 
โดยทาํการสมัภาษณน์กัเรียนกลุ่มทดลองทัง้ 8 คน เพ่ือดพูฒันาการเปล่ียนแปลงหลงัจากเขา้รว่ม
โปรแกรมไปแลว้ และหลงัจากการทดลองผา่นไป 1 เดือน จึงไดน้าํแบบสอบถามพฤติกรรมรงัแกไป
เก็บขอ้มลูอีกครัง้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลู และดาํเนินการวิจยัในช่วงก่อนการทดลอง ระหว่าง
การทดลอง และหลงัการทดลอง ดงัตอ่ไปนี ้(รตันะ บวัสนธ,์ 2555) 
  1. ก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการวดัความฉลาดทางสงัคมและวดัพฤติกรรมรงัแก
ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้นในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Pretest) รวมทัง้ดาํเนินการ
สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรียนเพ่ือเก็บรวบรวม ไวเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานก่อนการทดลอง  
  2. ระหว่างการทดลอง ผูว้ิจยัจะดาํเนินการโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก โดยโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึน้และผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือเสร็จสมบรูณ ์แลว้เป็นเครื่องมือในการดาํเนินการทดลองกบักลุ่ม
ทดลอง ในระหว่างการทดลอง จะมีการสงัเกต บนัทึกพฤติกรรมของกลุ่มทดลองไปดว้ย ส่วนกลุ่ม
ควบคมุจะไม่ไดร้บัการจดักระทาํจากผูว้ิจยัในการทดลอง แตจ่ะไดร้บัการจดักระทาํจากผูว้ิจยัเม่ือ
สิน้สดุการทดลองแทน   
  3. หลังการทดลอง หลังจากยุติโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกแลว้ 
ผูว้ิจยัจะดาํเนินการทดสอบหลงั (Posttest) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอีกครัง้หนึ่งดว้ยแบบวดั
ความฉลาดทางสงัคม สาํหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูพฤติกรรมรงัแกไดด้าํเนินการหลงัจากทดลอง
ใชโ้ปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแกเสร็จแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนาํ
แบบสอบถามพฤติกรรมรังแกไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
รวมทัง้การสมัภาษณเ์ชิงลึกนกัเรียนกลุ่มทดลองเก่ียวกับความคิด อารมณ ์พฤติกรรม และการ
เปล่ียนแปลงของนกัเรียนจากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก เพ่ือเป็น
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ขอ้มูลหลงัการทดลอง และนาํมาวิเคราะหผ์ลเพ่ือทาํการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมรงัแกก่อน
และหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุตอ่ไป 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
  1. วิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใชสู้ตรคาํนวณค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) 
  3. วิเคราะหค์วามเช่ือมั่น สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) 
  4. วิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก ดว้ยการวิเคราะหแ์สดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยการ
พิจารณาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งเนือ้หาและกิจกรรมของโปรแกรมกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ 
  5. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมรงัแกและความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมี
พฤตกิรรมรงัแกก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ดว้ยสถิต ิt-test  
  6. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมรังแกระยะหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยสถิติท่ีเลือกใช้ลาํดับแรก คือ ก ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (Ancova) แต่เม่ือไดท้าํการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใช้สถิติ พบว่า ไม่
สามารถใชส้ถิติได ้เน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ Homogeneity of Regression Slope 
โดยจากการทดสอบค่าปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง covariate และตวัแปรอิสระ แสดงคา่ความสมัพนัธท่ี์
แตกตา่งกนัของแตล่ะกลุ่ม โดยมีค่า p < 0.05 (Larson-Hall, 2010) ดงันัน้จึงทาํการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมรงัแกระยะหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ดว้ยสถิตกิารวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova)  

การพทัิกษสิ์ทธิ์ 
 การศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยคาํนึงถึงการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างโดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนาํงานวิจัยเสนอต่อผู้อาํนวยการ
โรงเรียนเพ่ือขออนญุาตในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และเพ่ือขออนญุาตเก็บขอ้มลูจากนกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง ต่อจากนั้นผูว้ิจัยไดเ้ขา้พบกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแนะนาํตัวอธิบาย
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วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบ พรอ้มทัง้ชีแ้จงกับ
นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ว่าการเขา้รว่มการวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปดว้ยความสมคัรใจจะให้นกัเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเอง และใหเ้ซ็นใบยินยอมในการเขา้รว่มการวิจยั และแจง้
ใหท้ราบวา่เม่ือรว่มเขา้โครงการวิจยัแลว้ หากนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอ้งการออกจากการวิจยั 
สามารถกระทาํไดต้ลอดเวลา โดยไม่มี ผลกระทบใด ๆ ต่อนกัเรียน และขอ้มลูท่ีไดจ้ากนกัเรียนท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่งจะถือเป็นความลบั และในการรวบรวมขอ้มลู จะไม่ระบช่ืุอ หรือท่ีอยู่ของนกัเรียน
ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง โดยจะนาํไปใชใ้นประโยชนท์างวิชาการ เท่านัน้ ส่วนผลการวิจยัจะนาํเสนอใน
ภาพรวม และขอ้มลูทัง้หมดจะถกูทาํลายภายใน 1 ปี ภายหลงัจากท่ีผลการวิจยัไดร้บัการเผยแพร่
แลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สัญลักษณใ์นการวิเคราะหแ์ละแปลผล 
 การวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยกาํหนด
สญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
  n  แทน จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง  
  M  แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
  SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  X/2  แทน คา่สถิตไิคสแควร ์(Chi-Square) 
  SS  แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Square) 
  df  แทน คา่องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
  MS แทน คา่เฉล่ียของกาํลงัสอง (Mean of Square)  
  Max แทน คา่สงูสดุ 
  Min แทน คา่ตํ่าสดุ 
  F  แทน คา่สถิตท่ีิไดจ้ากการคาํนวณความแปรปรวน (F-test) 
  p  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ(p-value) 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 การวิจยัเรื่อง “โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้” ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้สนอผล
การวิเคราะหข์อ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 เพ่ือทาํความเข้าใจองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก  
 ตอนท่ี 2 การสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
นาํเสนอเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
  2.1 ขัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก  
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  2.2 การสรุปเทคนิคและทฤษฎีของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบง่เป็น 5 ตอนย่อย ไดแ้ก่  
  3.1 การนาํเสนอขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 
  3.2 การนาํเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมรังแกก่อนการทดลอง
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  3.3 การนาํเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางสังคมหลังการ
ทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  3.4 การนาํเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรงัแกก่อนและหลังทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  3.5 การนาํเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งพฤตกิรรมรงัแกของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
   

 ตอนที่ 1 เพื่อท าความเข้าใจองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีพฤตกิรรมรังแก 
  การวิจัยในระยะแรกเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัเก่ียวขอ้งกับการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม เพ่ือทาํการกาํหนดประเด็นคาํถามท่ีใช้
ในการสมัภาษณ ์โดยดาํเนินการสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) จาํนวนทัง้หมด 
18 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการวิจยัครัง้นีไ้ดก้าํหนดผูใ้ห้
ข้อมูลหลักมาจาก 4 กลุ่ม ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมรงัแก หรือมีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคม โดยจะทาํการสมัภาษณจ์นกว่าจะไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวั (Data Saturation) และนาํ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าสรุปและวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) ไดข้อ้คน้พบ
ดงัตอ่ไปนี ้
   การท่ีนกัเรียนแตล่ะคนมีพฤตกิรรมการรงัแกย่อมมีสาเหตท่ีุทาํใหพ้วกเขาแสดงออก
หรือกระทาํพฤตกิรรมนัน้ออกมา บางครัง้อาจเกิดความเขา้ใจผิดว่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแก
ตอ้งมีรูปรา่งใหญ่โตและรงัแกนกัเรียนท่ีมีรูปรา่งเล็ก หรือนกัเรียนท่ีมีพวกพอ้งมากก็จะรวมกลุ่มกนั
รงัแกผูอ่ื้น แต่จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้มัภาษณจ์ะเห็นไดว้่าสิ่งนัน้เป็นเพียงคณุลกัษณะบางประการ
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เทา่นัน้ เน่ืองจากมีคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น คือ เป็นผูท่ี้ขาด
การตระหนกัรูท้างสงัคม ขาดความเขา้ใจในตนเอง ขาดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไม่สนใจว่า
บุคคลท่ีเขารังแกนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไร ดังตัวอย่างคํากล่ าวของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี มี
ประสบการณพ์ฤตกิรรมการรงัแกดงันี ้
 

“เคยวธีิรงัแกโดยการตบหวั, ตอ่ย, ลว้งกน้เพือ่น, สกดัขา, ผลกั, ต,ี จี ้เพราะ
สนกุสนาน หมั่นไสเ้พือ่น เพือ่นน่าแกลง้ บางครัง้ก็เคยโดนเพือ่นแกลง้ก่อนเลยแกลง้
เพือ่นกลบั ทีเ่ลิกแกลง้เพือ่นเพราะสกดัขาเพือ่นจนลม้ลง โดนครูฝ่ายปกครองเรียก
ไปพบว่าถา้ทาํแบบนีอ้ีกจะเรียกผูป้กครองพอหลงัจากนัน้เห็นเพื่อนไดร้ับบาดเจ็บ
ตอ้งเขา้หอ้งพยาบาลเลยเขา้ไปขอโทษ รูส้ึกผิดทีท่าํเพือ่นเขา้หอ้งพยาบาลเพราะคิด
แคส่นกุแตเ่พือ่นไม่ไดส้นกุดว้ย เลยเลกิทาํแบบนัน้”   

นักเรียน 
 

“เคยรังแกโดยการเอากระเป๋าตงัของเพื่อนไปซ่อนแอบ เพือ่ไม่ใหเ้พื่อนหา
เจอ รูส้ึกสนกุสนานเวลาเห็นเพือ่นตามล่าหาของอย่างกบัตามล่าหาสมบตัิ ลุน้เวลา
เพือ่นใกลจ้ะหาเจอแต่ก็ไม่เจอ จนเพือ่นรอ้งไหแ้ละไปฟ้องคุณครูทาํใหโ้ดนดุว่า ถา้
ของเราหายแลว้หาไม่เจอ ทัง้ๆ ทีม่ีคนรูแ้ต่เขาไม่บอกเป็นเราจะรูส้ึกยงัไง แต่ก็ยงัไม่
หยดุจนเพือ่นแกลง้คืนโดยการเอาสมุดการบา้นไปซ่อน จนเรารอ้งไหเ้พราะจะส่งครู
ไม่ทนั ทาํใหเ้ขา้ใจความรูส้กึของเพือ่นทีโ่ดนเราแกลง้ เลยไม่คดิทีจ่ะทาํอกี” 

 นักเรียน 
 

“เด็กที่ขาดไม่ว่าจะเป็นเด็กที่โดนเลีย้งตามใจตวัเอง มันเหมือนง่ายๆ เลย 
เด็กเอาแต่ใจเนี่ยเขาไม่ตระหนกัรูอ้ารมณ์ใครหรอกครบัแต่เขาจะใส่ใจแค่ความรูส้ึก
ของเขาเทา่นัน้ อนันีค้อืเป็นอปุนสิยัของคนทีเ่อาแตใ่จตวัเอง ส่วนใหญ่เด็กทีโ่ดนเลีย้ง
ตามใจอนันีเ้ราก็หมายถึงคนที่โดนเลีย้งตามใจทั่วๆ ไปดว้ย เขาก็มกัจะคิดถึงแต่ใน
มุมของเขา ความตอ้งการของเขาแลว้ก็มุมมองของเขา ซ่ึงแลว้ดว้ยความทีเ่ป็นเด็ก
ดว้ยเพราะฉะนัน้เขาไม่เซนเซอร์ทีปกบัอารมณ์คนอืน่ครบั แลว้ก็ไม่ทนัไดม้าคิดหรอ
กว่าจะตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรายงัไง แลว้ถา้ทาํยงังีเ้ขาจะรูส้ึกยงัไงอนันีเ้ป็นเรื่องที่
คอ่นขา้งละเอยีดออ่นเกินไป เขาจะคดิแตว่า่เขาอยากไดอ้นันี ้เขาจะทาํยงัไง” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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   อีกทัง้จากขอ้คน้พบจากการสัมภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลหลักมีสิ่งท่ีน่าสนใจ คือ มุมมอง
ของผูใ้หข้อ้มลูมีทศันคตเิก่ียวกบัการรงัแก คดิวา่พฤติกรรมการรงัแกระหว่างนกัเรียนในโรงเรียนถือ
ว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามปกติ และเป็นธรรมชาติของเด็ก ทาํใหพ้ฤติกรรมการรงัแกอาจจะถูก
ละเลย สง่ผลกระทบตอ่ผูถ้กูรงัแกโดยตรง 
 

 “ลูกแกลง้คนอืน่จากความคกึคะนองและสนกุสนาน” 
    ผู้ปกครอง 

 
“เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงหรือเรื่องพฤติกรรมการรังแกเนี่ยมันไม่ไดถู้ก

ปลูกฝังมาจากสงัคมอย่างเดียว มนัถูกปลูกฝังมาตัง้แต่เด็ก ตัง้แต่ครอบครวัมาแลว้ 
ตัง้แต่ก่อนที่จะเขา้โรงเรียนมาแลว้ เพราะบางทีเนี่ยเด็กบางคนอยู่ในสงัคมที่คิดว่า
แบบวา่ความรุนแรงไปทางในการแกปั้ญหา อย่างเช่น พอ่แม่ทะเลาะกนัแลว้ก็เขาจะ
เก็บมาจากที่บา้นแลว้ก็กลบัมาใชท้ี่โรงเรียนว่าเนี่ยคือทางออกในการแกปั้ญหาซ่ึง
เป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาตัง้แต่ ตัง้แต่การปลูกฝังมายังครอบครัวละ มันไม่ใช่แค่
สงัคมอย่างเดียว มนัอาจจะเป็นพ่อแม่เถียงทะเลาะกันเสร็จเรียบรอ้ยปุ๊ บมนัจบลง
ดว้ยการใชค้วามรุนแรงแลว้มนัยุติ อนันีค้ือการแกปั้ญหาที่ถูกตอ้งแลว้ก็เอามาใชท้ี่
โรงเรียนแลว้มาใชก้บัเพือ่น” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 
   ดงันัน้จากขอ้มูลเชิงลึกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการรงัแกของนกัเรียน ไดก้ล่าวถึง
แนวทางการเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมรังแกผู้อ่ืน พบว่า สิ่งท่ี
สาํคญัอย่างหนึ่งคือการเสริมสรา้งความตระหนักรูท้างสังคม เพ่ือใหน้ักเรียนมีความตระหนักรู ้
ตนเองและผูอ่ื้น สามารถในการรบัรู ้เขา้ใจอารมณ ์ความรูส้ึกของผูอ่ื้น รบัรูมุ้มมองและอารมณ์
ความรูส้กึของบคุคลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสงัคม มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น แบง่แยกความคิดและความรูส้ึก 
รับรู ้ถึงความรู้สึกทางบวกและทางลบของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือบุคคลในสังคม และมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ดงัตวัอย่างคาํตอบของผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีสนับสนุนการเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูท้างสงัคมจะทาํใหแ้กปั้ญหานกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกไดด้งันี ้
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“เหมือนเราโดนรังแกกลบัแต่เราโดนรังแกกลบัโดยเพื่อนผูช้ายแลว้ทีนีเ้รา
โดนรงัแกก็เอ่อวะ เวลาโดนรงัแกแลว้ มนัเป็นอย่างนีน้ะ เพราะรูส้ึกเวลารงัแกเพือ่น
มนัก็ความรูส้ึกก็เป็นเหมือนเดียวกนัทีเ่ราเป็นเหมือนทกุวนันีท้ีเ่ราโดนแกลง้บา้งมนัก็
เลยแกลง้ดกีวา่” 

นักเรียน 
 

“การจะทาํใหน้ักเรียนเลิกรังแกผูอ้ื่นไดน้ั้น ผูท้ี่จะช่วยเหลือนักเรียนตอ้ง
เข้าใจและรู้สาเหตุที่แท้จริงในการแสดงพฤติกรรมรังแกของนักเรียนในทุกมิต ิ
เนื่องจากเมื่อเขา้ใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมก็ย่อมจะหาวิธีที่เหมาะสมกบัการแกไ้ข
ปัญหาของนักเรียน เมื่อปัญหาในตัวนักเรียนได้รับการแก้ไข ก็ย่อมจะนําไปสู่
พฤติกรรมการรังแกที่อาจลดลงหรือเลิกรังแก นอกจากนีก้ารเขา้ใจในตน้เหตุของ
พฤติกรรมรงัแกของนกัเรียน จะช่วยทาํใหน้กัเรียนไดเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และ
สามารถพฒันาตนเองไดใ้นที่สุด โดยอาจใชโ้ปรแกรมทางจิตวิทยา เพราะทาํให้
บงัคบั หกัหา้มใจตวัเองได ้และการใหค้าํปรึกษา เพราะทาํใหรู้ถ้ึงสิ่งที่เราทาํว่าถูก
หรือผิด และการฝึกอบรม เพราะเด็กบางคนไม่ไดส้นใจว่าใครจะเป็นอย่างไร เขาใช้
อารมณ์ของเขาเป็นทีต่ัง้ ฝึกใหเ้ป็นคนดี ไม่คิดจะอยากแกลง้หรือทาํรา้ยผูอ้ืน่ เห็นใจ
ผูอ้ืน่ มีจิตใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ”่   

ครู 
 

“ถา้เขาตระหนกัรูใ้นตวัเขาเองนะครบั เขาก็จะตระหนกัรูใ้นความรูส้ึกของคน
อืน่ เพราะว่าทกุอย่างมนัเร่ิมจากตวัเอง แต่ถา้เขายงัไม่เขา้ใจแมก้ระทั่งตวัเขาเองว่า
เขารูส้ึกยงัไง เขาตอ้งการอะไรนะครบั เขาก็จะไปแสวงหาหรือมีพฤติกรรมในดา้นที่
มันผิด มันก็จะไปสรา้งปัญหาโดยที่เขาไม่รูต้วั เหมือนอย่างเด็กถา้เขารูว้่าเขาแค่
ตอ้งการการยอมรบั หรือวา่การใสใ่จอะไร อยา่งเด็กบางคนเนีย่เขาเขา้ใจว่า เอ่อ เขา
เขา้ใจวา่เขาเรียนไม่เก่งอยา่งนีเ้นาะ แต่เขาตอ้งการการยอมรบัใหเ้พือ่นสนใจเขา ถา้
เขาเข้าใจถูกว่ามันไม่ไดม้ีวิธีเดียวในเรื่องของการเรียนเท่านั้นแต่เขาสามารถมี
ความสามารถในดา้นอื่นที่เขาสามารถทาํไดด้ี เล่นกีฬาเก่ง เพื่อนก็อาจจะใหก้าร
ยอมรบัเขา ครูก็อาจจะชื่นชมเขา แทนทีเ่ขาจะไปลอ้ชื่อพอ่แม่คนอืน่เพือ่ทีใ่หค้นเนี่ย
สนใจโดยการตาํหนิอย่างเนี่ยครบั แลว้ถา้เขาเขา้ใจว่าการที่ไปลอ้ชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ย 
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แทนทีค่นอืน่จะรูส้กึดอีาจจะไปเพิ่มความโกรธและความน่ารงัเกียจ ถา้เขาเขา้ใจสิ่งนี ้
นะครบั มนัก็จะลดพฤตกิรรมรงัแกเกเรลง” 

 ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“การจะสามารถช่วยบุคคลในการรบัรู ้เขา้ใจอารมณ์ ความรูส้ึก ความคิด
และพฤติกรรมของผูอ้ื่นได ้รวมทัง้รูจ้ักการเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น มีความรูแ้ละเขา้ใจ
บริบทของสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่บิดเบือน ทาํใหม้ีทักษะในการแสดงออกตาม
สภาพการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อกีทัง้สามารถสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ไดด้ี อยู่ร่วมกบั
ผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมีความสขุ ปรบัตวัไดแ้ละยดืหยุน่ได”้ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 
   ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ประการหนึ่ง พบว่า พฤติกรรมการรังแกระหว่าง
นกัเรียนเป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัตอ้งทาํการพฒันาในหลายดา้น ซึ่งสาเหตหุนึ่งคือนกัเรียน
อาจพบเห็นความรุนแรงในสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเด็ก โทรทศัน ์วิดีโอ และภาพยนตรจ์าํนวนมาก
ซึ่งมกัจะแสดงถึงความรุนแรง มีความเห็นอกเห็นใจนอ้ย นกัเรียนขาดขอ้มลูในการแสดงพฤติกรรม
ตา่งๆ ใหเ้หมาะสม จงึนาํมาใชใ้นโรงเรียนได ้ดงันัน้การขาดความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใต้
เหตกุารณข์องสงัคม อาจช่วยเพิ่มระดบัการข่มเหงรงัแกดว้ยได ้ดงัตวัอย่างคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มลู
หลกัดงันี ้
 

“การแกลง้เพื่อน เด็กทําไปเพื่อความสนุกสนาน ทําไปเพราะยังไม่รู ้จัก
เหตกุารณ์ทีถู่กหรือผิดในสงัคม การเขา้ใจ และใชเ้หตผุลกบัเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ รวม
ไปถงึเมือ่นกัเรียนสงสารเพือ่น พฤตกิรรมก็จะหยดุลง” 

ครู 
 

“อาจารย์มองว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลในครอบครัว เช่น 
เหน็ความรุนแรงในครอบครวั แลว้เป็นวิธีทีเ่ขาจะคิดเองว่าการใชค้วามรุนแรงมนัยตุิ
ปัญหาต่างๆ เช่น การใชเ้สียงดงั การทุบขา้วของ แลว้คืออาจจะเห็นเป็นพฤติกรรม
เลยีนแบบอนันี ้คอืหนึ่งเลย คอืพฤตกิรรมเลยีนแบบจากครอบครวัแลว้เด็กเห็น ก็เลย
เอามาใชใ้นหอ้งเรียน อาจารย์จะโฟกสั ว่าทาํไมถึงเกิดในหอ้งเรียน น่าจะมาจาก
พืน้ฐานครอบครวัประเดน็ทีห่นึ่ง ประเดน็ทีส่อง นา่จะมาจากสือ่ พวกละครทีวีหรือว่า
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พวกพวก YouTube ทีม่ีการทาํกลั่นแกลง้กนัทีว่า่ เรียกยอดววิแกลง้แลว้ แกลง้คนอืน่
แลว้คนเขา้มากดไลค์เยอะ คนเขา้มาใหย้อดวิวสูงขึน้ เขาเลยมองว่าการกลั่นแกลง้
นัน้เป็นเรือ่งทีค่นสนใจ จะมาเอามาใชบ้า้งในหอ้งเรียนอนันีน้ะครบั” 

 ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“เด็กจะไม่รูจ้กัในเรื่องของการคุมตนเองว่าเวลานีคุ้ณควรตอ้งเรียนหนงัสือ
นะ เวลานีค้ณุควรตอ้งทาํงานบา้นใหเ้สร็จนะ เวลานีค้ณุควรตอ้งรบัผิดชอบหนา้ที่ที่
คุณไดร้ับมอบหมายใหเ้สร็จนะ ซ่ึงไม่รู ้บางทีลาํดบัความสาํคญัไม่เป็นอะ ไปทาํ
กระโดดในสิ่งทีไ่ม่สาํคญัก่อนยงัเงีย่ แลว้ไอง้านหลกัก็ไม่เสร็จ” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 
   ดงันั้นจากขอ้มูลการสัมภาษณ ์อาจกล่าวไดว้่า การลดพฤติกรรมการรังแกควร
สง่เสรมิใหน้กัเรียนการเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม ทาํใหน้กัเรียนสามารถในการคิดวิเคราะหเ์หตกุารณ์
ในสงัคม และสามารถประเมิน ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในสภาพการณต์่างๆ โดยใช้
ข้อมูลทางสังคมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์หรือบุคคลในสังคม โดยการคิด
วิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการแสดงพฤติกรรม ดงัตวัอย่างคาํตอบของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลักท่ีสนบัสนุนการส่งเสริมการเขา้ใจขอ้มูลทางสงัคมจะทาํใหส้ามารถลดพฤติกรรมการ
รงัแกได ้
   

“ก็จะทาํใหน้กัเรียนที่มีพฤติกรรมรังแกผูอ้ื่นรูถ้ึงสถานการณ์ในสงัคม รับรู ้
และเขา้ใจผูอ้ืน่ เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ และเมือ่วยัรุ่นเขา้ใจขอ้มูลทางสงัคม ก็จะมีทกัษะ
ในการคิด การตดัสินใจ ในสถานการณ์ที่เกิดนัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และ
จะช่วยใหว้ยัรุ่น รูจ้กัวิธีเลือกกระบวนการ และการแสดงออกทีถู่กตอ้งและเหมาะสม
ในการสรา้งปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได”้ 

ครู 
 
 

“ถา้เขาเรียนรูส้งัคมแลว้ เขาเหน็สถานการณ์ตา่งๆ แลว้วา่ เอย้ สิ่งเหล่านีม้นั
ทาํไม่ไดใ้นสงัคมยงัไง เขาก็ตอ้งเปลีย่น ตอ้งเปลีย่นแปลงตวัเองแนน่อน” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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“เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงหรือเรื่องพฤติกรรมการรังแกเนี่ยมันไม่ไดถู้ก

ปลูกฝังมาจากสงัคมอย่างเดียว มนัถูกปลูกฝังมาตัง้แต่เด็ก ตัง้แต่ครอบครวัมาแลว้ 
ตัง้แต่ก่อนที่จะเขา้โรงเรียนมาแลว้ เพราะบางทีเนี่ยเด็กบางคนอยู่ในสงัคมที่คิดว่า
แบบวา่ความรุนแรงไปทางในการแกปั้ญหา อย่างเช่น พอ่แม่ทะเลาะกนัแลว้ก็เขาจะ
เก็บมาจากที่บา้นแลว้ก็กลบัมาใชท้ี่โรงเรียนว่าเนี่ยคือทางออกในการแกปั้ญหาซ่ึง
เป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาตัง้แต่ ตัง้แต่การปลูกฝังมายังครอบครัวละ มันไม่ใช่แค่
สงัคมอย่างเดียว มนัอาจจะเป็นพ่อแม่เถียงทะเลาะกันเสร็จเรียบรอ้ยปุ๊ บมนัจบลง
ดว้ยการใชค้วามรุนแรงแลว้มนัยุติ อนันีค้ือการแกปั้ญหาที่ถูกตอ้งแลว้ก็เอามาใชท้ี่
โรงเรียนแลว้มาใชก้บัเพือ่น” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยทาํไดเ้ลย ไม่ไดส้นใจคือพอมีอารมณ์โกรธก็ชกต่อย
ทนัทีแต่ถา้วนันีส้มมุติว่าวนันีฉ้นัจะต่อยฉนัจะเร่ิมเกิดปัญหาแลว้ 1 ตอ้งโดนครูเรียก
แน่ 2 พอ่แม่ตอ้งมานะ 3 อาจจะตอ้งยา้ยโรงเรียนเด็กจะเร่ิมคิดมีกระบวนการทีช่่วย
ใหย้บัยัง้ความรุนแรงแลว้ก็การรงัแกหยดุลงได”้ 

 ครู 
 
   ผลการวิจยั พบวา่ พฤติกรรมการรงัแกระหว่างนกัเรียนมีรูปแบบท่ีสลบัซบัชอ้นมาก
ยิ่งขึน้ เป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั และใหค้วามเอาใจใส่เป็นพิเศษจากบุคคลและในงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง จากการสมัภาษณจ์ะเห็นไดว้่าการเกิดพฤติกรรมรงัแกนัน้เกิดจากการแสดงออก
ท่ีไมเ่หมาะสม ดงัตวัอยา่งคาํกลา่วของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
 

“นกัเรียนอยากจะเป็นผูน้าํแตว่า่ใชว้ธีิการนาํทีเ่ป็นวิธีการทีผ่ิดหมายความว่า
เขาอยากไดร้ับการยอมรับเขาอยากจะเป็นผูน้าํแต่ว่าใชก้ําลงันั่นคือที่มาของการ
รงัแก” 

ครู 
“ปัญหาเร่ิมตน้มันเกิดจากการแกลง้เพื่อน การตอ้งการมีบทบาทในหอ้ง 

และก็การตอ้งการการยอมรบัวา่ตวัเองเจ๋ง”  
  ครู 
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“อย่างเด็กทีเ่ห็นแลว้มีปัญหาเด็กคนเนี่ยที่ไปแหย่คนทกุคนเนี่ยเขาจะใชว้ิธี
ในทางที่ผิดก็คือเขาจะไปไล่ลอ้ชื่อพ่อคนทุกคน เวลาพูดดว้ยคนอื่นไม่พูดดว้ย แต่
เวลาลอ้ชือ่พอ่ปุ๊ ปคนจะหนัมามองเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขาโกรธ แต่เขารูส้ึกว่าเขา
ไดร้บัความใส่ใจและสาํหรบัคนเนีย้ หรือไปทาํอะไรสกัอย่างนึงเพือ่ใหค้รูรูส้ึกว่าเอ่อ
ไดด้า่สกัทนีงึ เขาก็รูส้กึวา่เขาไดร้บัการสนใจและอนันีก็้เป็นเรื่องของการยอมรบั” 

       ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“เรือ่งของการทีแ่บบวา่ คมุอารมณ์ตวัเองไม่อยู ่เมือ่รูส้กึโมโห เมื่อรูส้ึกกดดนั
หรือถูกต่อว่าหรือตาํหนิอะไรอย่างงีค้รบั ก็จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมนีขึ้น้มา ก็เลยมอง
วา่ในเรือ่งของตนเองก็จะเป็นการควบคมุอารมณ์” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 
   ดังนั้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์การพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมรงัแก เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแสดงออกของบุคคลในการเรียนรูท่ี้จะอยู่
รว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออกและสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถ
การแสดงอารมณอ์ย่างเหมาะสม และสามารถแสดงพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม จนอาจนาํไปสู่
การแก้ปัญหาสถานการณ์การรังแกของนักเรียนได ้ดังตัวอย่างคาํตอบของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี
สนบัสนนุการสง่เสรมิทกัษะทางสงัคมจะทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมการรงัแกได ้
 

“การจะทําใหส้าํเร็จได ้ตอ้งไดร้ับความร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งแวดลอ้ม 
โรงเรียน ครอบครวั และควรเร่ิมสรา้งตัง้แต่เด็ก ปัจจุบนัสื่อต่างๆ ค่อนขา้งมีอิทธิพล
มาก ถา้พืน้ฐานของนักเรียนมีทักษะทางสังคมดีแลว้พฤติกรรมการรังแกกันก็จะ
ลดลง” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“ถา้เดก็มีทัง้ทกัษะชีวติทกัษะสงัคมเนีย่ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเด็กจะทาํอะไร
ไดถู้กตอ้งในกฎระเบียบแลว้ก็สามารถจะทาํอะไรก็จะเคารพกฎระเบียบของสงัคม
อนัดบัหนึ่งก่อน แลว้ก็เคารพกฎของตวัเองก็จะสามารถช่วยเรื่องของลดพฤติกรรม
และก็เสริมสรา้งพฤตกิรรมในทางทีด่ไีด”้ 

ครู 
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“ตอ้งแสดงออกทางอารมณ์ไดถู้กตอ้ง ดีใจก็ดีใจ หวัเราะก็หวัเราะไปเลย 
บางทเีดก็เก็บกดก็มีนะ แบบไม่แสดงอารมณ์ออกมาก็มี” 

ผู้ปกครอง 
 

“แตส่ิ่งทีเ่ขาตอ้งตระหนกัรูต้อ่ก็คอื เมือ่เขาโกรธเขาตอ้งรูจ้กัตวัเอง นัน้คือเขา
ตอ้งยอมรับอารมณ์โกรธ แลว้เขา้ใจความรูส้ึกเขาก่อนว่าเขาโกรธ ส่วนต่อมาก็คือ
เมื่อเขาโกรธเขาต้องเรียนรู้ว่าอันนี ้ทําได้อันนี ้ทําไม่ได้ โกรธแล้วควรทํายังไง 
แสดงออกยงัไงอยา่งเหมาะสม” 

       ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“บางทีเด็กควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ได ้อยากใหแ้บบเขา อยากสอนเขา ถา้
เรื่องเล็กๆ คือพยายามไม่เป็นไร ควบคุมตัวเองใหไ้ด ้บางทีเด็กเดี๋ยวนีค้วบคุม
อารมณ์ตวัเองไม่ได ้จากเรื่องเล็กๆ อย่างที่บอกมนักลายเป็นเรื่องใหญ่ บางทีเรื่อง
เล็กๆ ถา้เราแบบไม่เป็นไรก็ได ้ช่างมนัเถอะ ก็ไดอ้ย่าง แต่เด็กบางทีเดีย๋วนีไ้ม่ค่อยมี 
มึงหาเรือ่งมากูก็จะหาเรือ่งไป ไม่ยอมกนั” 

    ผู้ปกครอง 
 

  สรุปไดว้่าพฤติกรรมการรังแกระหว่างนักเรียนในโรงเรียนถือว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้
อยา่งแพรห่ลายในหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาท่ีบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายตา่งก็รบัรู ้
และทราบกันดี ไม่ว่าจะเป็นระหว่างนกัเรียน พ่อแม่ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) จาํนวน 18 คน เม่ือผูว้ิจยัทาํ
ความเขา้ใจพฤติกรรมการรงัแกของนกัเรียน ไดข้อ้คน้พบท่ีผูว้ิจยัจะนาํไปใชส้รา้งโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก ทัง้หมด 3 องคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้1) องคป์ระกอบดา้นการตระหนกั
รูท้างสงัคม ไดแ้ก่  การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น การตระหนักรูส้ถานการณใ์นสงัคม 
2) องคป์ระกอบดา้นการเขา้ใจขอ้มูลทางสงัคม ไดแ้ก่ การเขา้ใจพฤติกรรมของผูอ่ื้น การเขา้ใจ
สถานการณท์างสงัคม และ 3) องคป์ระกอบดา้นทกัษะทางสงัคม ไดแ้ก่ การแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม การแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งผูว้ิจยัสรุปองคป์ระกอบความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแกไดด้งัตาราง 7 
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 จากตาราง 7 จากขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ ์พบว่า ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 
18 ท่าน ในการตอบคาํถามเก่ียวกับแนวทางการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมกับนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมรงัแกผูว้ิจยัทาํการสรุปเนือ้หาท่ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน และวิเคราะหเ์ชิง
เนือ้หา เพ่ือใหไ้ดซ้ึ่งองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ี
มีพฤติกรรมรงัแก พบว่า องคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก แตล่ะองคป์ระกอบจะทาํใหน้กัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกเกิดความฉลาด
ทางสังคม คือ เม่ือพิจารณาถึงประเด็นเก่ียวกับคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแก 
บางครัง้อาจเกิดความเข้าใจผิดว่านักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกตอ้งมีรูปร่างใหญ่โตท่ีรังแก
นกัเรียนท่ีมีรูปรา่งเล็ก หรือนกัเรียนท่ีมีจาํนวนมากไปรงัแกเด็กท่ีมีจาํนวนนอ้ย แตใ่นความเป็นจริง
จะเห็นไดว้่าสิ่งนัน้เป็นเพียงคณุลกัษณะบางประการเท่านัน้ เน่ืองจากมีคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆ อีก 
คือเป็นผูท่ี้ขาดการตระหนกัรู ้ไมมี่ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไมส่นใจว่าบคุคลท่ีเขารงัแกนัน้จะมี
ความรู้สึกอย่างไร ดังคาํกล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลัก และนักเรียนอาจพบเห็นความรุนแรงใน
สิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเด็ก โทรทัศน ์วิดีโอ และภาพยนตรจ์าํนวนมากซึ่งมักจะแสดงถึ งความ
รุนแรง มีความเห็นอกเห็นใจนอ้ย ดงันัน้การขาดความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตกุารณ์
ของสงัคม อาจชว่ยเพิ่มระดบัการขม่เหงรงัแกดว้ยได ้อีกทัง้พฤติกรรมและอารมณข์องนกัเรียนเป็น
สว่นท่ีมีบทบาทตอ่การพฒันารูปแบบความกา้วรา้ว เด็กท่ีอยู่ไม่นิ่งและอารมณร์อ้น มีแนวโนม้ท่ีจะ
พฒันาไปเป็นวยัรุ่นท่ีกา้วรา้วมากกว่าเด็กท่ีมีอารมณป์กติหรืออารมณเ์ย็น รวมทัง้การท่ีเด็กเป็น
บคุคลท่ีมีทศันคติในทางบวกเก่ียวกับการใชค้วามรุนแรง ดว้ยคิดว่าการใชพ้ฤติกรรมความรุนแรง
สามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในชีวิตประจาํวนัและในสงัคมเขาได ้  
 ดงันัน้จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจยัจงึไดส้รุปองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมี
พฤตกิรรมรงัแก จาํนวน 3 องคป์ระกอบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
ไดแ้ก่ 1. การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) เป็นการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจ
ความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของบุคคลท่ีถูก
รังแก ตลอดจนเข้าใจกิริยาท่าทางท่ีผู้อ่ืนแสดงออกมา และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบดว้ย การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น และการตระหนกัรูส้ถานการณใ์นสงัคม 2. 
การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม (Social Information Processing) เป็นการพฒันาความสามารถของ
บุคคลในการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณข์องสังคม และใชข้อ้มูลทาง
สังคมเพ่ือการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเหตุการณ์นั้น ประกอบดว้ย การเข้าใจ
พฤติกรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจสถานการณ์ทางสงัคม 3. ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) เป็น
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การความสามารถในการแสดงออกของบุคคลในการเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออก
และสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสม และ
การแสดงพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสม 

 ตอนที ่2 การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพือ่เสริมสร้างความฉลาด
ทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีต่อการลดพฤตกิรรมรังแก 
 2.1 ขัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนีด้งัตอ่ไปนี ้
   2.1.1 ผูว้ิจัยศึกษาและทบทวน เอกสาร ตาํราเก่ียวกับแนวคิดท่ีเก่ียวกับความฉลาด
ทางสังคม และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม รวมทั้งเทคนิคของ
ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษารายบคุคล  
  2.1.2 ผู้วิจัยทาํการเลือกเทคนิคของทฤษฎีการให้คาํปรึกษารายบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ตามกรอบแนวคิดจากการทบทวนทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ 
โดยบูรณาการเทคนิคการให้คาํปรึกษาให้สอดคล้องกับตัวแปรตามนิยามศัพท์เฉพาะ และ
จุดมุ่งหมายของการให้คาํปรึกษาท่ีใช้ในแต่ละครัง้ ซึ่งประกอบดว้ย เทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบเกสตัลท ์และ
เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤตกิรรมนิยม รว่มกบัเทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
  2.1.3 ผูว้ิจัยเลือกหรือออกแบบกิจกรรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสาน
เทคนิค (Eclecticism Technique) ท่ีมีความเหมาะสมกบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมี
พฤตกิรรมรงัแก 
  2.1.4 นาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ใหอ้าจารยท่ี์ควบคมุปริญญา
นิพนธต์รวจสอบ แลว้ไปตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคม โดยวิธีวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หา  (Content Validity) โดยผูว้ิจยันาํ
โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ีสรา้งขึน้ไปเสนอตอ่ให้
ผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 5 ท่าน (ตามภาคผนวก ก) ตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของรูปแบบ 
เทคนิค เนือ้หา และกิจกรรมท่ีใช ้ตลอดจนประเมินความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค ์โดยมีเกณฑ์
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การพิจารณาโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม ตามความ
คดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุิ  
  2.1.5 นาํผลท่ีไดจ้ากการพิจารณาโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก มา
วิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 0.8 - 1.00 
  2.1.6 ผูว้ิจัยนาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกท่ีผ่านการตรวจสอบ
แลว้ไปดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ และนาํเสนอผลการปรบัแกไ้ข
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง  เ พ่ือดูความเหมาะสมของเนื ้อหา 
วิธีดาํเนินการ และเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
  2.1.7 ผูว้ิจัยนาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกท่ีผ่านการหาคณุภาพ 
ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ท่ีมีความสมคัรใจเขา้ร่วมในการเขา้รว่ม
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม จาํนวน  8 ครัง้ เพ่ือ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมของโปรแกรม รวมทัง้ขัน้ตอน กระบวนการ และเทคนิค ทกัษะท่ีใชใ้น
โปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม หลังจากนั้นจึงนาํ
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมมาปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือ
ความเหมาะสมและชดัเจนอีกครัง้  
 2.2 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
  โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก เป็นโปรแกรมการให้คาํปรึกษา
รายบุคคลแบบผสมผสานเทคนิค (Eclecticism Technique) เลือกเทคนิคการใหค้าํปรึกษา โดย
พิจารณาความเหมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคม โดยทฤษฎีการ
ให้คาํปรึกษาท่ีใช้ในครัง้นี ้คือ 1) ทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (The 
Person-Centered Counseling Theory) 2) ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบเกสตลัท ์ (Gestalt 
Counseling Theory) และ 3) ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism 
Counseling Theory) ดาํเนินการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด จาํนวน 8 ครัง้ และใชเ้วลาการใหค้าํปรกึษา
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ครัง้ละ 1 ชั่วโมง โดยมีขัน้ตอนของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก ดงัตอ่ไปนี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เริ่มตน้ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 1 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการ
ใหค้าํปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง (The Person-Centered Counseling Theory) ไดแ้ก่
เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Attentive listening) การถาม (Questioning) การยอมรบัอย่างไม่มี
เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) การแสดงพฤติกรรมการใส่ใจ (Attention) การสะทอ้น
ความรูส้ึก (Reflection of Feeling) การทาํความกระจ่าง (Clarification) เพ่ือสรา้งบรรยากาศของ
ความไวว้างใจ กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบักนัและกัน นาํไปสู่ความร่วมมือและไวว้างใจ ทาํใหเ้กิด
ประสิทธิผลท่ีดีในการดาํเนินการใหค้าํปรกึษา 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ดาํเนินการ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด 6 ครัง้ ประกอบไปดว้ย 
   1) การเสรมิสรา้งการตระหนกัรูท้างสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใช้
เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดยเริ่มจากใช้
เทคนิคคิด-รูส้ึก (Think-Feel Technique) เพ่ือใหน้ักเรียนไดพ้ิจารณาความรูส้ึกของตนเองและ
ผูอ่ื้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเขา้ใจความคดิและความรูส้กึของบคุคลท่ีถกูรงัแก และใชเ้ทคนิคการอยู่กบั
ความรูส้ึก (Stay with Feeling) โดยใหน้กัเรียนอยู่กับความรูส้ึกของตนเอง ช่วยใหเ้กิดการรบัรู ้
ภาวะความสมบูรณ์ของอารมณ์ สามารถจัดการอารมณ์ของตนไดดี้ขึน้ ร่วมกับเทคนิคภาวะ
จินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยนาํเอาสถานการณท่ี์หลากหลายเขา้มาเพ่ือใหน้กัเรียนได้
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์นาํไปสู่การ
ตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2) การเสรมิสรา้งการเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดย
ใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) 
โดยใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพการณแ์ละผลท่ีจะตามมา โดยการใหน้กัเรียนฝึกความสามารถในการ
หาทางออกของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจาํวนั จนนาํไปสู่การตดัสินใจในการปฏิบตัิตนต่อผูอ่ื้น
ได ้และใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดย
เลือกใชเ้ทคนิคภาวะจินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยใหน้กัเรียนตระหนกัถึงสิ่งท่ีควรทาํ
ในสังคม มารยาทและระเบียบของสังคม เพ่ือใหน้ักเรียนเขา้ใจขอ้มูลทางสังคมนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ 
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   3) การเสรมิสรา้งทกัษะทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิค
จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) เทคนิคท่ีใช ้
ไดแ้ก่ เทคนิคการฝึกทกัษะ (Skills Training) โดยใหน้ักเรียนฝึกการแสดงความรูส้ึกอย่างถูกตอ้ง 
รว่มกับการเสริมแรง(Reinforcement) เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงความรูส้ึกต่อ
ผูอ่ื้น และใชเ้ทคนิคการมอบหมายการบา้น (Assign Homework) เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการแสดง
ความรูส้ึกกับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจาํวันไดดี้ขึน้ และเทคนิคการใชต้วัแบบ (Modeling) โดยให้
นกัเรียนฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามตวัแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึน้ สามารถ
อยูร่ว่มกบับคุลอ่ืนโดยไมต่อ้งแสดงพฤตกิรรมรงัแก 
  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุป ใชเ้วลาในการใหค้าํปรึกษาทัง้หมด 1 ครัง้ โดยใช้เทคนิคจาก
ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (The Person-Centered Counseling 
Theory) เทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การใชค้าํถามปลายเปิด (Open-End Question) การสรุปความ 
(Summarizing) การทาํใหเ้กิดความกระจ่าง (Clarification) และการใหก้าํลงัใจ (Encouraging) 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นการเรียนรูจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา และทบทวนสิ่งท่ีจะ
นาํไปพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ตอ่ไปเม่ือสิน้สดุการใหค้าํปรกึษา 
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 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการลดพฤติกรรม
รังแก 
 การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ใชว้ิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณรว่มกบัวิจยัเชิงคณุภาพ โดยดาํเนินการใหค้าํปรกึษาทัง้หมดจาํนวน 8 ครัง้ ใชเ้วลาการให้
คาํปรกึษาครัง้ละ 1 ชั่วโมง ประกอบดว้ย ขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้สรุป โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกเป็นเพศ อายุ เกรดเฉล่ีย และระดบั
การศกึษา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงตารางท่ี  9 
 
ตาราง 9 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง(N=16) 
   

ข้อมูลพืน้ฐาน 
กลุ่มทดลอง  

(n = 8) 
กลุ่มควบคุม  

(n = 8) 
รวม  

(n = 16) 
ร้อย
ละ 

p 

เพศ     
1.00    ชาย 8 7 15 93.8 

   หญิง - 1 1 6.2 
อายุ     

1.00 
   12 ปี 1 1 2 12.5 
   13 ปี 5 5 10 62.5 
   14 ปี 2 2 4 25.0 
อายุเฉล่ีย 13.125 13.125   
ระดับการศึกษา      

0.47    มธัยมศกึษาปีท่ี 2 8 6 14 87.5 
   มธัยมศกึษาปีท่ี 3 - 2 2 12.5 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
กลุ่มทดลอง  

(n = 8) 
กลุ่มควบคุม  

(n = 8) 
รวม  

(n = 16) 
ร้อย
ละ 

p 

ผลการเรียน     
    < 2.00 4 3 7 43.7 

    2.01-3.00 3 3 6 37.5 0.30 

> 3.00 1 2 3 18.7 
ผลการเรียนเฉล่ีย 2.06 2.47   

 
 จากตารางท่ี  9 แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้มลูพืน้ฐานของนกัเรียนกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 คน และ
นกัเรียนกลุ่มควบคมุ จาํนวน 8 คน ไม่แตง่ตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทัง้ในดา้น เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และผลการเรียน โดยมีค่า P-value เท่ากับ 1.00, 1.00, 0.47, และ 0.30 
ตามลาํดบั 
 ขั้นตอนต่อไปในการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแกไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกตา่งพฤติกรรมรงัแกก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ โดยการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ Independent T-test ดงัแสดงตารางท่ี  10 
 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งพฤตกิรรมรงัแกก่อนการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ (N=16)  
 

ตัวแปร กลุ่ม M SD t p 

พฤตกิรรมรงัแก 
กลุม่ทดลอง 36.13 16.20 

-.456 0.66 
กลุม่ควบคมุ 39.13 9.17 

 
 จากตารางท่ี 10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรม จาํนวน 16 คน แบ่งออกเป็น กลุ่ม
ทดลองจาํนวน 8 คน กลุม่ควบคมุ จาํนวน 8 คน เม่ือนาํมาทดสอบพฤติกรรมรงัแกก่อนการทดลอง 
พบว่า ค่าเฉล่ียพฤติกรรมรงัแกของกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 36.13 (SD=16.20) และของกลุ่ม
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ควบคมุมีค่าเท่ากับ 39.13 (SD=9.17) เม่ือนาํมาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า 
พฤตกิรรมรงัแกของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั โดยมีคา่ p เทา่กบั 0.66  
 หลงัจากนัน้ไดด้าํเนินการทดลองโดยใชโ้ปรแกรม  Social Intelligence Counseling 
Program โดยกลุ่มทดลองไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมโดยการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลรวม 8 ครัง้ ครัง้
ละ 1 ชั่วโมง สาํหรบักลุม่ควบคมุรอเขา้รว่มโปรแกรมหลงัจากงานวิจยัดาํเนินการเสร็จสิน้แลว้ เม่ือ
ดาํเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมของกลุม่ทดลองแลว้เสร็จ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความฉลาดทาง
สงัคมมาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มทดลอง เพ่ือนาํขอ้มูลมาทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม  
Social Intelligence Counseling Program โดยทาํการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งความ
ฉลาดทางสงัคมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย
สถิติ T-test Independent Sample สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างกลุ่ม
ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
 
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งความฉลาดทางสงัคมหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ (N=16) 

 

ตัวแปร กลุ่ม M SD t p 

ความฉลาดทางสงัคม 
กลุม่ทดลอง 69.75 3.73 

7.377 < 0.001 
กลุม่ควบคมุ 47.25 7.78 

 
 จากตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นว่าหลังจากการเขา้ร่วมโปรแกรม  Social Intelligence 
Counseling Program กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางสงัคม (M=69.75, SD=3.73) 
และเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางสังคมหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ามีความฉลาดทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (t=7.377, p < 0.001) 
 สาํหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมรงัแกไดด้าํเนินการหลังจากทดลองใชโ้ปรแกรม  
Social Intelligence Counseling Program เสร็จแลว้เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนาํแบบสอบถาม
พฤตกิรรมรงัแกไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุและนาํมาวิเคราะห์
ผลเพ่ือทาํการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมรงัแกก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ โดยใชว้ิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ Dependent t-test แสดงดงัตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรังแกก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ (N=16) 

 

ตัวแปร กลุ่ม 
ระยะการ
ทดลอง 

M SD t p 

พฤตกิรรมรงัแก 

กลุม่
ทดลอง 

ก่อนการ
ทดลอง 

36.13 16.20 
2.636 0.03 

หลงัการทดลอง 25.50 8.86 

กลุม่
ควบคมุ 

ก่อนการ
ทดลอง 

39.13 9.17 
1.106 0.31 

หลงัการทดลอง 38.50 9.58 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมรงัแก (M=25.50, SD=8.86) 
ลดลงจากก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม (M=36.13, SD=16.20) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (t=2.636, p=0.03)  
 เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมรังแกของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ จึงไดน้าํคะแนนของพฤติกรรมรงัแกหลงัการทดลองมาวิเคราะหด์ว้ยการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ซึ่งไดท้าํการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ
การใชส้ถิติ พบว่า คา่คะแนนของพฤติกรรมรงัแกมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) และความ
แปรปรวนของตวัแปร (Homogeneity of Variances) ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถิติ ซึ่งคาดหวงัว่าเม่ือความฉลาดทางสงัคมของสองกลุ่มแตกตา่งกนั
ย่อมส่งผลใหพ้ฤติกรรมการรังแกของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกันดว้ย ดังผลการนาํเสนอขอ้มูลใน
ตารางท่ี 13 
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งพฤตกิรรมรงัแกของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุดว้ย
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)  
 

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤตกิรรมรงัแก 

Between Groups 676.00 1 676.00 7.940 0.01 

Within Groups 1192.00 14 85.143   

Total 1868.00 15    

 
 จากตารางท่ี 13 เม่ือนาํขอ้มลูพฤตกิรรมรงัแกมาทาํการทดสอบความแตกตา่งระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า พฤติกรรมรงัแกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีคา่ F=7.940,p = 0.01 ตามลาํดบั นั่นแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือความฉลาดทางสงัคม
แตกตา่งกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมรงัแกแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 14 ผลการสงัเกตระดบัการแสดงออกพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเขา้รว่มโปรแกรมการ
ใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก 
 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

ระดับการแสดงออกพฤตกิรรม 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 คร้ังที่ 6 คร้ังที่ 7 คร้ังที่ 8 

คนที่ 1 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 

คนที่ 2 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 

คนที่ 3 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

ระดับการแสดงออกพฤตกิรรม 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 คร้ังที่ 6 คร้ังที่ 7 คร้ังที่ 8 

คนที่ 4 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 

คนที่ 5 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 

คนที่ 6 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 

คนที่ 7 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 

คนที่ 8 
สนใจเขา้

รว่ม
โปรแกรม 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

ใสใ่จตอ่
งานท่ีให้

ทาํ 

ติดตาม
เรือ่งราว

อยู่
ตอ่เนื่อง 

มีทา่ที
ผอ่น
คลาย 

มีความ
มั่นใจใน
การพดู 

มีความ
ตัง้ใจใน

การ
ทาํงาน 

มีความ
สดช่ืนใน
การทาํ

กิจกรรม 
 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า ผลการสังเกตท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คาํปรึกษา
รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การ
ลดพฤติกรรมรงัแก พบว่า นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกมีความสนใจในการเขา้รว่มโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม โดยในครัง้ท่ี 1 ในการเขา้รว่มโปรแกรม
ของนกัเรียนแต่ละคนยงัไม่คุน้เคยกับผูว้ิจยัจึงทาํใหค้วามร่วมมือในการใหค้าํปรึกษายงันอ้ย แต่
หลงัจากผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพจงึทาํใหน้กัเรียนเริ่มมีความคุน้เคยมาก
ขึน้ จนนาํไปสู่การพฒันาความฉลาดทางสงัคมในแตล่ะดา้น โดยการใหค้าํปรกึษาครัง้ท่ี 2 และ 3 
เป็นการพฒันาความฉลาดทางสงัคมดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม หลงัจากนกัเรียนมีความคุน้เคย
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กบัผูว้ิจยัมากขึน้ สงัเกตไดจ้ากการตอบคาํถาม และการพดูคยุโตต้อบกบัผูว้ิจยัทาํกระบวนการให้
คาํปรึกษาราบรื่นมากขึน้ โดยในการให้คาํปรึกษาครั้งนีผู้้วิจัยใช้เทคนิคคิด-รูส้ึก (Think-Feel 
Technique) เทคนิคการอยู่กบัความรูส้ึก (Stay with Feeling) เทคนิคภาวะจินตนาการ (Fantasy 
Approaches) เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถในการตระหนกัรูค้วามรูส้ึก และอารมณข์องตนเอง
และผูอ่ื้น รบัรูส้ถานการณใ์นสงัคมอย่างถกูตอ้ง โดยดไูดจ้ากสิ่งท่ีนกัเรียนพดู เช่น “จากคนทีแ่บบ
ว่าชอบแกลง้เพือ่น ชอบนินทาเพือ่น เดีย๋วนีก็้เปลี่ยนครบั เอาใจเขามาใส่ใจเราครบั”  จนสามารถ
รบัรูม้มุมองและอารมณค์วามรูส้กึของบคุคลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสงัคม เชน่ “ไดรู้ส้กึถงึความรูส้ึกของเพือ่น
ว่าเป็นยงัไง แบบรูว้่าพอเราแกลง้เพื่อนอย่างนี ้เพือ่นก็เจ็บครับ เราแกลง้แบบเราแค่คิดสนุกแต่
เพือ่นเขาไม่สนกุกบัเรา” และ “เรารูถ้งึความรูส้กึของผูอ้ืน่ เราก็สามารถอยูร่่วมในสงัคมได ้และก็ถา้
เราไม่แกลง้เพือ่นจะมีคนเขา้มาหาเรา เราก็อยูร่่วมในสงัคมเพือ่นไดค้รบั”   
 การใหค้าํปรกึษาครัง้ท่ี 4 และ 5 เป็นการพฒันาความฉลาดทางสงัคมดา้นการเขา้ใจขอ้มลู
ทางสงัคมซึ่ง โดยผูว้ิจัยสงัเกตเห็นนักเรียนมีท่าทีท่ีผ่อนคลายมากขึน้ เป็นดา้นท่ีนกัเรียนมีความ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ โดยนกัเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหเ์หตกุารณใ์นสงัคมไดดี้ขึน้ สังเกต
ไดจ้ากกิจกรรมท่ีนกัเรียนสะทอ้นใหเ้ห็นความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น “การทาํความดีเป็นสิ่งที่
สงัคมตอ้งการ สงัคมตอ้งการความดี ไดป้รบัปรุงขอ้เสียการแกลง้เพือ่นทาํใหเ้พือ่นไดร้บับาดเจ็บ 
เราก็ไดป้รบัปรุงไม่แกลง้เพือ่น” และ “การที่เรามีพฤติกรรมที่ดี ช่วยเหลือผูอ้ืน่ในทางที่ผูอ้ืน่หนกั
หรือวา่ทกุข์ใจ การทีเ่ราไดต้ัง้ใจฟังผูอ้ืน่อย่างมีเหตผุล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจต่างๆ ไม่รงัแก
ผู ้อื่น สิ่ งเหล่านั้นมันทําให้เราภาคภูมิใจมากครับ” โดยนักเรียนใช้ข้อมูลทางสังคมพัฒนา
กระบวนการคิดของตนเอง โดยการคิดวิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการแสดง
พฤตกิรรม เชน่ “การอยูใ่นสงัคมครบั ตอ้งเขา้ใจความรูส้กึคนอืน่ครบั ถงึจะอยู่ร่วมในสงัคมกบัผูอ้ืน่
ไดค้รบั และไม่แกลง้เพือ่น ไม่แกลง้คนอื่นครบั เรารูว้่าไม่แกลง้คนอืน่ มนัช่วยสงัคมอย่างนีค้รบั” 
และ “การนิสยัดีจะมีเพือ่นเล่นเยอะครบั รวมทัง้ไดค้วามรูจ้ากโปรแกรมนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
แลว้บอกต่อคนอื่นครบั ความรูท้ี่เกี่ยวกบัสงัคมครบั ไดเ้ขา้กบัสงัคมไดง้่าย”  โดยเลือกเทคนิคภว
จินตนาการ (Fantasy Approaches)  
 ส่วนในครัง้ท่ี 6-7 เป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคม มุ่งหวงัใหน้กัเรียนมีความสามารถใช้
ทกัษะทางสังคมเพ่ือสรา้งสัมพันธภาพและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม และจากสิ่งท่ี
นกัเรียนไดแ้สดงออก เช่น “การเขา้สงัคมไดแ้บบไม่ตอ้งรงัแกผูอ้ืน่ดว้ยครบั” และ “ความรูส้ึกตอน
แรก ผมเป็นคนไม่ค่อยดีครบั แต่พอผมไดค้วามรูจ้ากคนอื่น ผมก็เขา้อยู่ร่วมในสงัคมได ้ไม่แกลง้
ผูอ้ืน่ เขา้ใจผูอ้ืน่ดคีรบั”  ดงันัน้ขอ้คน้พบจะเห็นว่านกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงทางทกัษะสงัคม โดย
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ใชเ้ทคนิคการฝึกทักษะ (Skills Training) เทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) เทคนิคการ
มอบหมายการบา้น (Assign Homework) โดยมีแนวคิดว่าพฤติกรรมมนษุยห์ากไดร้บัการฝึกฝน
บอ่ยครัง้ รว่มกบัการเสรมิแรง จะชว่ยใหน้กัเรียนมีความชาํนาญและมั่นใจ กลา้ท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิต
จรงิมากขึน้ รวมทัง้มีการมอบหมายการบา้นเพ่ือใหไ้ดฝึ้กปฏิบตัิในชีวิต และการใหค้าํปรกึษาครัง้ท่ี 
8 ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นสีหนา้ท่ีสดช่ืนของนกัเรียน ในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชใ้ชเ้ทคนิคการใชค้าํถามปลายเปิด 
เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการทาํให้เกิดความกระจ่าง และเทคนิคการให้กําลังใจ โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือสะท้อนการเรียนรูซ้ึ่งเป็นรูปแบบการคิดท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้าก
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษา โดยผูว้ิจยัและผูร้บัคาํปรึกษาจะแลกเปล่ียนสิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูว้่า
ตนเองนัน้เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบา้ง และนกัเรียนวางแผนท่ีจะใชส้ิ่งท่ีตนไดเ้รียนรูอ้ย่างไร ซึ่ง
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้อย่างชัดเจน ดงัขอ้ความท่ีกล่าวว่า “การไดรู้จ้ักการเขา้ใจใน
ความสาํคญัของสงัคม จะไดเ้ห็นความรูไ้ดอ้ย่างมีความสขุ เขา้ใจกนัไดง้่าย มีความเคารพนบัถือ
กนั” และ “การไดน้าํความรูค้รบัเก่ียวกบัเรื่องตา่งๆ นาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เก่ียวกบัการตัง้ใจ
ฟัง การมีพฤติกรรมท่ีดี และการช่วยเหลือผู้อ่ืน และการไม่รังแกผู้อ่ืนครับ ” รวมทั้ง “ถา้เรามี
พฤติกรรมที่ไม่ดีก็ไม่สามารถช่วยเหลือผูอ้ื่นได ้การที่เราเป็นคนดีของสงัคม เขา้ร่วมกบัสงัคมได้
งา่ย ร่วมกิจกรรมในสงัคมไดง้า่ยแลว้ก็คนอืน่รูจ้กัเราไดง้า่ยไม่มองเราไม่ดีครบั”  
 

 ผลลัพธข์องโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทาง
สังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีต่อการลดพฤตกิรรมรังแก 
  หลงัจากทดลองใชโ้ปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกเสร็จสิน้ไดด้าํเนินการ
สมัภาษณก์ลุ่มทดลองเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้ารว่มอธิบายผลการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกใหช้ดัเจนขึน้ ผูว้ิจยันาํเสนอตามองคป์ระกอบของความฉลาด
ทางสงัคม ดงัตวัอยา่งคาํตอบของผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดด้งันี ้
   
  การตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) 
   การท่ีนกัเรียนแตล่ะคนมีพฤตกิรรมการรงัแกย่อมมีสาเหตท่ีุทาํใหพ้วกเขาแสดงออก
หรือกระทาํพฤติกรรมนัน้ออกมา สิ่งหนึ่งท่ีส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมรงัแก คือ เป็นผูท่ี้ขาดการ
ตระหนกัรูท้างสงัคม ขาดความเขา้ใจในตนเอง ขาดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไม่สนใจว่าบคุคล
ท่ีเขารังแกนั้นจะมีความรูส้ึกอย่างไร ดังนั้นแนวทางการเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
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นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก พบว่า สิ่งท่ีสาํคญัอย่างหนึ่ งคือการเสริมสรา้งความตระหนักรูท้าง
สังคมเพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักรู ้ตนเองและผู้อ่ืน สามารถในการรับรู ้ เข้าใจอารมณ ์
ความรู้สึกของผู้อ่ืน รับรู ้มุมมองและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสังคม และมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นจนนาํไปสูก่ารลดพฤตกิรรมรงัแกได ้ดงัตวัอย่างคาํตอบของผูใ้หข้อ้มลูหลกั
ไดด้งันี ้
 

“จากคนที่แบบว่าชอบแกลง้เพือ่น ชอบนินทาเพือ่น เดี๋ยวนีก็้เปลี่ยน
ครบั เอาใจเขามาใสใ่จเราครบั” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่1) 

 
“ไดรู้ส้กึถงึความรูส้กึของเพือ่นวา่เป็นยงัไง แบบรูว้่าพอเราแกลง้เพือ่น

อย่างนี ้เพือ่นก็เจ็บครบั เราแกลง้แบบเราแค่คิดสนุกแต่เพือ่นเขาไม่สนุก
กบัเรา” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่2)  

 
“รูส้ึกดีการช่วยเหลือผูอ้ื่น เพราะก็ไดช้่วยเหลือผูอ้ื่น แลว้ก็เห็นผูอ้ื่น

แบบยิม้แลว้ก็ชืน่ชมมนัเป็นความรูส้กึด”ี (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่4)  
 

“เรารูถ้งึความรูส้กึของผูอ้ืน่ เราก็สามารถอยู่ร่วมในสงัคมได ้และก็ถา้
เราไม่แกลง้เพือ่นจะมีคนเขา้มาหาเรา เราก็อยู่ร่วมในสงัคมเพือ่นไดค้รบั” 
(ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่6)  

 
  การเข้าใจข้อมูลทางสังคม (Social Information Processing) 
    ปัญหาการรงัแกระหวา่งนกัเรียนเป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัตอ้งทาํการพฒันา
ในหลายดา้น ซึ่งสาเหตหุนึ่งคือนกัเรียนอาจพบเห็นความรุนแรงในสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเด็ก และ
นกัเรียนขาดขอ้มูลในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ดงันัน้การขาดความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่
ภายใตเ้หตกุารณข์องสงัคม อาจช่วยเพิ่มระดบัการข่มเหงรงัแกดว้ยได ้ถา้ตอ้งการลดพฤติกรรม
การรงัแกควรสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์หตกุารณใ์นสงัคม โดยการคิด
วิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการแสดงพฤติกรรม ดงัตวัอย่างคาํตอบของผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัไดด้งันี ้
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“ไดรู้ค้วามรูส้กึของเพือ่น ไดรู้ค้วามรูส้ึกของคนอืน่ครบั แบบเราก็ตอ้ง
ดูสีหนา้เพื่อน ว่าเพื่อนโอเครึเปล่า เราก็ไปแนะนาํเพื่อนครับ” (ผู้รับ
ค ำปรึกษำคนที ่1) 

 
“การทําความดีเป็นสิ่งที่สังคมตอ้งการ สังคมตอ้งการความดี ได้

ปรบัปรุงขอ้เสียการแกลง้เพือ่นทาํใหเ้พือ่นไดร้บับาดเจ็บ เราก็ไดป้รบัปรุง
ไม่แกลง้เพือ่น” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่3)  

 
“การที่เรามีพฤติกรรมที่ดี ช่วยเหลือผูอ้ื่นในทางที่ผูอ้ื่นหนักหรือว่า

ทุกข์ใจ การที่เราได้ตั้งใจฟังผูอ้ื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการ
ตดัสินใจต่างๆ ไม่รงัแกผูอ้ื่น สิ่งเหล่านัน้มนัทาํใหเ้ราภาคภูมิใจมากครบั” 
(ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่4)   

 
“การอยูใ่นสงัคมครบั ตอ้งเขา้ใจความรูส้กึคนอืน่ครบั ถึงจะอยู่ร่วมใน

สงัคมกับผูอ้ื่นไดค้รับ และไม่แกลง้เพื่อน ไม่แกลง้คนอื่นครับ เรารูว้่าไม่
แกลง้คนอืน่ มนัช่วยสงัคมอยา่งนีค้รบั” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่6)  

 
“การนิสยัดีจะมีเพื่อนเล่นเยอะครับ รวมทัง้ไดค้วามรูจ้ากโปรแกรม

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั แลว้บอกต่อคนอื่นครบั ความรูท้ี่เกี่ยวกบัสงัคม
ครบั ไดเ้ขา้กบัสงัคมไดง้า่ย” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่7)  

 
  ทักษะทางสังคม (Social Skill) 
   พฤติกรรมการรงัแกระหว่างนกัเรียนมีรูปแบบท่ีสลบัซบัชอ้นมากยิ่งขึน้เป็นปัญหาท่ี
ตอ้งให้ความสาํคัญ และเอาใจใส่เป็นพิเศษ การเกิดพฤติกรรมรังแกนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน ดงัการพฒันาทกัษะทางสงัคมใหก้ับนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
รงัแก เพ่ือทาํให้นักเรียนมีความสามารถการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม และสามารถแสดง
พฤตกิรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม จะทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาสถานการณก์ารรงัแกของนกัเรียนได ้ดงั
ตวัอยา่งคาํกลา่วของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี ้
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“การเขา้สงัคมครบั เราจะเขา้สงัคมยงัไง เราจะอยู่กบัเพือ่นยงัไง เรา
จะปฏิบตัติวัยงัไงเวลาอยูก่บัคณุครู” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่1) 

 
“การเขา้สงัคมไดแ้บบไม่ตอ้งรงัแกผูอ้ื่นดว้ยครบั” (ผู้รับค ำปรึกษำ

คนที ่2) 
 
“ถา้เรามีพฤตกิรรมทีไ่ม่ด ีก็ไม่สามารถช่วยเหลือผูอ้ืน่ได ้การทีเ่ราเป็น

คนดีของสงัคม เขา้ร่วมกบัสงัคมได ้ร่วมกิจกรรมในสงัคมได ้แลว้ก็คนอื่น
รู ้จักเราได้ง่ายไม่มองเราไม่ดีครับ และนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
นาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได”้ (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่4)  

 
“เราทาํตามกฎระเบียบผูอ้ื่น ไม่ทาํเกินสิทธิ์ ไม่ทาํรา้ยผูอ้ื่น เราก็อยู่

ร่วมกนัได ้ทาํใหเ้รารูส้กึด”ี (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่5)  
 

“ความรูส้กึตอนแรก ผมเป็นคนไม่ค่อยดีครบั แต่พอผมไดค้วามรูจ้าก
คนอืน่ ผมก็เขา้อยู่ร่วมในสงัคมได ้ไม่แกลง้ผูอ้ืน่ เขา้ใจผูอ้ืน่ดีครบั” (ผู้รับ
ค ำปรึกษำคนที ่6)  

 
“ไดเ้ขา้ใจความรูส้ึกเพือ่น ไดรู้แ้บบเวลาเพือ่นโกรธ จะไดไ้ปเพือ่ช่วย

ใหเ้พือ่นหายโกรธอยา่งไร” (ผู้รับค ำปรึกษำคนที ่7)  
 
   จากการดาํเนินการโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกเสร็จสิน้แลว้นัน้ 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือเก็บขอ้มลูเพื่อสะทอ้นการเรียนรูส้ิ่งท่ีไดร้บัจากเขา้รว่มโปรแกรมการ
ชว่ยเหลือทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม จากการสมัภาษณแ์สดงใหเ้ห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของนกัเรียน โดยในชว่งแรกในการเขา้รว่มโปรแกรมของนกัเรียนแตล่ะคนยงัไม่คุน้เคย
กบัผูว้ิจยัจงึทาํใหค้วามรว่มมือในการใหค้าํปรกึษายงันอ้ย แตห่ลงัจากผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา
เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพจงึทาํใหน้กัเรียนเริ่มมีความคุน้เคยมากขึน้ จนนาํไปสู่การพฒันาความฉลาด
ทางสงัคมในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรูท้างสงัคม นักเรียนมีความสามารถในการรบัรู ้
ความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้นมากขึน้ จนสามารถรบัรูมุ้มมองและอารมณค์วามรูส้ึกของบุคคล



  169 

อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสงัคม ดา้นการเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม นกัเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหเ์หตกุารณ์
ในสังคม โดยใช้ข้อมูลทางสังคมพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง โดยการคิดวิเคราะหข์้อดี 
ข้อเสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการแสดงพฤติกรรม และดา้นทักษะทางสังคม นักเรียนมี
ความสามารถใชท้กัษะทางสงัคมเพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและอยู่รว่มกบับคุคลอ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม 
ดังนั้นข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เป็นการยืนยันการเปล่ียนแปลงของกลุ่มทดลอง โดยเม่ือ
พิจารณาขอ้มลูจากการสมัภาษณร์ว่มกบัคะแนนพฤติกรรมการรงัแกจากแบบสอบถามพฤติกรรม
รงัแก แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม
สง่ผลตอ่การลดลงของพฤตกิรรมการรงัแกของกลุม่ทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

บทที ่5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 พฤติกรรมการรงัแกเป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และเป็นการป้องกันไม่ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีรุนแรงมากขึน้
ต่อไปจนกลายเป็นปัญหาสังคมท่ียากต่อการแก้ไขใหเ้หมาะสม ซึ่งหากละเลยการช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกอาจจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีติดแอลกอฮอลห์รือสารเสพติด มีพฤติกรรม
ลกัขโมย เรียนไม่จบ มีพฤติกรรมทางเพศก่อนวยัอนัควร มีพฤติกรรมใชค้วามรุนแรงกบัคนใกลต้วั  
อาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตได ้อีกทัง้ปัญหาการรงัแกยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนท่ีถูกรงัแก
ดว้ย ไดแ้ก่ ทาํใหเ้กิดความอบัอาย เจตคติท่ีไม่ดีตอ่โรงเรียน มีระดบัผลการเรียนตํ่า หนีเรียน หยุด
เรียนกลางคนั ความรูส้กึเห็นคณุคา่ในตนเองตํ่า ขาดความเช่ือมั่น เม่ือถกูรงัแกสะสมมากขึน้ก็อาจ
เป็นสาเหตสุาํคญัท่ีสง่ผลกระทบในระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้ตอ่ไปได ้
 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาพฤติกรรมรังแกของ
นกัเรียนเป็นสิ่งสาํคญัและเป็นสิ่งจาํเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษาเพ่ือพฒันาวิธีการแกปั้ญหา ซึ่งการลด
พฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนนอกจากจะใชว้ิธีการมุ่งลดพฤติกรรมรงัแกโดยตรงแลว้ การเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาํมาใชใ้นการลดพฤติกรรมรงัแกของนกัเรียน โดย
ผูว้ิจยัมีสมมตฐิานวา่หากนกัเรียนมีความฉลาดทางสงัคมแลว้จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมรงัแกลดลง ทาํ
ใหปั้ญหาท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมรงัแกย่อมลดลงตามไปดว้ย การวิจัยนีจ้ึงไดน้าํแนวคิดในการ
เสริมสร้างความฉลาดทางสังคมมาใช้เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก โดยนาํการใหค้าํปรึกษามาใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม ซึ่งการใหค้าํปรกึษา
เป็นการลดปัญหาทางอารมณ ์ปรบัเปล่ียนปัญหาทางอารมณแ์ละพฤติกรรมใหดี้ขึน้ การวิจยัครัง้นี ้
ผูว้ิจยัใชก้ารใหค้าํปรกึษารายบคุคลแบบผสมผสานเทคนิค (Technical Eclecticism) ซึ่งเป็นการ
ใหค้าํปรึกษารายบุคคลท่ีเลือกเอาเทคนิคการใหค้าํปรึกษาท่ีมีความหลากหลายมาใชใ้หมี้ความ
เหมาะสมกับความตอ้งการและจุดมุ่งหมายของผูร้บัคาํปรึกษา จากประเด็นสาํคญัดงักล่าวการ
วิจยัครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันา โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคม และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกโดยมี
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ความคาดหวงัว่าการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมใหก้ับนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกจะทาํให้
นาํไปสูก่ารลดพฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนได ้ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสานวิธีโดยมีวัตถุประสงคด์งันี ้1) เพ่ือทาํความเขา้ใจ

องคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทําการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  โดยใช้วิ ธีเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จาํนวน 18 คน ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และผูเ้ช่ียวชาญ 2) เพ่ือสรา้งโปรแกรม

การใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษา

รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การ

ลดพฤติกรรมรังแก เป็นการดาํเนินการวิจัยเชิงทดลองและเชิงคุณภาพกับนักเรียน 16 คนท่ีมี

พฤติกรรมรงัแก โดยสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลองจะ

เขา้ร่วมโปรแกรมรวม 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคมุรอเขา้ร่วมโปรแกรมหลงัจาก

งานวิจัยดาํเนินการเสร็จสิน้แล้ว เม่ือโปรแกรมสิน้สุดลงดาํเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การ

สมัภาษณเ์ชิงลกึ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ 1. The Tromso Social Intelligence Scale 2. 

The Olweus Bully/Victim Questionnaire โดยผลการวิจยัสรุปไดต้ามลาํดบั ดงันี ้

 

สรุปผลการวิจัย  
 1. องคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่
มีพฤตกิรรมรังแก 
  เม่ือพิจารณาถึงประเด็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรังแก 
บางครัง้อาจเกิดความเข้าใจผิดว่านักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการรงัแกตอ้งมีรูปร่างใหญ่โตท่ีรังแก
นกัเรียนท่ีมีรูปรา่งเล็ก หรือนกัเรียนท่ีมีจาํนวนมากไปรงัแกเด็กท่ีมีจาํนวนนอ้ย แตใ่นความเป็นจริง
จะเห็นไดว้่าสิ่งนัน้เป็นเพียงคณุลกัษณะบางประการเท่านัน้ เน่ืองจากมีคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆอีก 
คือเป็นผูท่ี้ขาดการตระหนกัรู ้ไมมี่ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไมส่นใจว่าบคุคลท่ีเขารงัแกนัน้จะมี
ความรู้สึกอย่างไร ดังคาํกล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลัก และนักเรียนอาจพบเห็นความรุนแรงใน
สิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเด็ก โทรทัศน ์วิดีโอ และภาพยนตรจ์าํนวนมากซึ่งมักจะแสดงถึงความ
รุนแรง มีความเห็นอกเห็นใจนอ้ย ดงันัน้การขาดความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตกุารณ์
ของสงัคม อาจชว่ยเพิ่มระดบัการขม่เหงรงัแกดว้ยได ้อีกทัง้พฤติกรรมและอารมณข์องนกัเรียนเป็น
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สว่นท่ีมีบทบาทตอ่การพฒันารูปแบบความกา้วรา้ว เด็กท่ีอยู่ไม่นิ่งและอารมณร์อ้น มีแนวโนม้ท่ีจะ
พฒันาไปเป็นวยัรุ่นท่ีกา้วรา้วมากกว่าเด็กท่ีมีอารมณป์กติหรืออารมณเ์ย็น รวมทัง้การท่ีเด็กเป็ น
บคุคลท่ีมีทศันคติในทางบวกเก่ียวกับการใชค้วามรุนแรง ดว้ยคิดว่าการใชพ้ฤติกรรมความรุนแรง
สามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในชีวิตประจาํวนัและในสงัคมเขาได ้  
  ดงันัน้จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจยัจงึไดส้รุปองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมรงัแก จาํนวน 3 องคป์ระกอบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคม ไดแ้ก่ 1. การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) เป็นการพฒันาความสามารถใน
การเขา้ใจความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของ
บคุคลท่ีถกูรงัแก ตลอดจนเขา้ใจกิรยิาทา่ทางท่ีผูอ่ื้นแสดงออกมา และตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม 
ประกอบดว้ย การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น และการตระหนกัรูส้ถานการณใ์นสงัคม 2. 
การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม (Social Information Processing) เป็นการพฒันาความสามารถของ
บุคคลในการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณข์องสังคม และใชข้อ้มูลทาง
สังคมเพ่ือการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเหตุการณ์นั้น ประกอบดว้ย การเข้าใจ
พฤติกรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจสถานการณท์างสงัคม 3. ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) เป็น
การความสามารถในการแสดงออกของบุคคลในการเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออก
และสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสม และ
การแสดงพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสม 
 2. การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทาง
สังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีต่อการลดพฤตกิรรมรังแก 
  โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก เป็นโปรแกรมการให้คาํปรึกษา
รายบุคคลแบบผสมผสานเทคนิค (Eclecticism Technique) เลือกเทคนิคจากทฤษฎีการให้
คาํปรึกษา โดยพิจารณาความเหมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคม 
โดยทฤษฎีการให้คาํปรึกษาท่ีใช้ในครัง้นี ้คือ 1) ทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูยก์ลาง (The Person-Centered Counseling Theory) 2) ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบ
เกสตลัท ์ (Gestalt Counseling Theory) และ 3) ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism Counseling Theory) ดาํเนินการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด จาํนวน 8 ครัง้ และใชเ้วลา
การใหค้าํปรึกษาครัง้ละ 1 ชั่วโมง โดยมีขัน้ตอนของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก ดงัตอ่ไปนี ้
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  ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เริ่มตน้ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 1 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการ
ใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง (The Person-Centered Counseling Theory) โดย
เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Attentive listening) การถาม (Questioning) การยอมรบัอย่างไม่มี
เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) การแสดงพฤติกรรมการใส่ใจ (Attention) การสะทอ้น
ความรูส้ึก (Reflection of Feeling) การทาํความกระจ่าง (Clarification) เพ่ือสรา้งบรรยากาศของ
ความไวว้างใจ กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบักนัและกัน นาํไปสู่ควูามร่วมมือและไวว้างใจ ทาํใหเ้กิด
ประสิทธิผลท่ีดีในการดาํเนินการใหค้าํปรกึษา 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ดาํเนินการ ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษาทัง้หมด 6 ครัง้ ประกอบไปดว้ย 
   1) การเสรมิสรา้งการตระหนกัรูท้างสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใช้
เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดยเริ่มจากใช้
เทคนิคคิด-รูส้ึก (Think-Feel Technique)  เพ่ือใหน้กัเรียนไดพ้ิจารณาความรูส้ึกของตนเองและ
ผูอ่ื้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเขา้ใจความคดิและความรูส้กึของบคุคลท่ีถกูรงัแก และใชเ้ทคนิคการอยู่กบั
ความรูส้ึก (Stay with Feeling) โดยใหน้กัเรียนอยู่กับความรูส้ึกของตนเอง ช่วยใหเ้กิดการรบัรู ้
ภาวะความสมบูรณ์ของอารมณ์ สามารถจัดการอารมณ์ของตนไดดี้ขึน้ ร่วมกับเทคนิคภาวะ
จินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยนาํเอาสถานการณท่ี์หลากหลายเขา้มาเพ่ือใหน้กัเรียนได้
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์นาํไปสู่การ
ตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2) การเสรมิสรา้งการเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดย
ใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory)  
โดยใชเ้ทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพการณแ์ละผลท่ีจะตามมา โดยการใหน้กัเรียนฝึกความสามารถในการ
หาทางออกของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจาํวนั จนนาํไปสู่การตดัสินใจในการปฏิบตัิตนต่อผูอ่ื้น
ได ้และใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเกสตลัท  ์ (Gestalt Counseling Theory) โดย
เลือกใชเ้ทคนิคภาวะจินตนาการ (Fantasy Approaches) โดยใหน้กัเรียนตระหนกัถึงสิ่งท่ีควรทาํ
ในสังคม มารยาทและระเบียบของสังคม เพ่ือใหน้ักเรียนเขา้ใจขอ้มูลทางสังคมนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ 
   3) การเสรมิสรา้งทกัษะทางสงัคม ใชเ้วลาในการใหค้าํปรกึษา 2 ครัง้ โดยใชเ้ทคนิค
จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Counseling Theory) เทคนิคท่ีใช ้
ไดแ้ก่ เทคนิคการฝึกทกัษะ (Skills Training) โดยใหน้ักเรียนฝึกการแสดงความรูส้ึกอย่างถูกตอ้ง 
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รว่มกบัการเสริมแรง(Reinforcement)  เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงความรูส้ึกต่อ
ผูอ่ื้น  และใชเ้ทคนิคการมอบหมายการบา้น (Assign Homework)  เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการแสดง
ความรูส้ึกกับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจาํวันไดดี้ขึน้ และเทคนิคการใชต้วัแบบ (Modeling) โดยให้
นกัเรียนฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามตวัแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึน้ สามารถ
อยูร่ว่มกบับคุลอ่ืนโดยไมต่อ้งแสดงพฤตกิรรมรงัแก 
  ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้สรุป ใชเ้วลาในการใหค้าํปรึกษาทัง้หมด 1 ครัง้ โดยใช้เทคนิคจาก
ทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (The Person-Centered Counseling 
Theory) เทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การใชค้าํถามปลายเปิด (Open-End Question) การสรุปความ 
(Summarizing) การทาํใหเ้กิดความกระจ่าง (Clarification)  และการใหก้าํลงัใจ (Encouraging) 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นการเรียนรูจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา และทบทวนสิ่งท่ีจะ
นาํไปพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ตอ่ไปเม่ือสิน้สดุการใหค้าํปรกึษา 
  3. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความ
ฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีต่อการลดพฤตกิรรมรังแก 
  การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก ใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงปรมิาณรว่มกบัวิจยัเชิงคณุภาพ โดยดาํเนินการใหค้าํปรกึษาทัง้หมดจาํนวน 8 ครัง้ ใชเ้วลา
การใหค้าํปรกึษาครัง้ละ 1 ชั่วโมง ประกอบดว้ย ขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้สรุป โดยแสดง
ขอ้มลูพืน้ฐานของนกัเรียนกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 คน และนกัเรียนกลุ่มควบคมุ จาํนวน 8 คน ไม่
แตง่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิทัง้ในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และผลการเรียน โดยมี
คา่ p เท่ากบั 1.00, 1.00, 0.47, และ 0.30 ตามลาํดบั ซึ่งขัน้ตอนตอ่ไปในการศกึษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรม
รังแกก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการวิเคราะหข์้อมูลดว้ยสถิติ 
independent t-test พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม จาํนวน 16 คน แบ่งออกเป็น กลุ่ม
ทดลองจาํนวน 8 คน กลุม่ควบคมุ จาํนวน 8 คน เม่ือนาํมาทดสอบพฤติกรรมรงัแกก่อนการทดลอง 
พบว่า ค่าเฉล่ียพฤติกรรมรงัแกของกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 36.13 (SD=16.20) และของกลุ่ม
ควบคมุมีค่าเท่ากับ 39.13 (SD=9.17) เม่ือนาํมาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า 
พฤตกิรรมรงัแกของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั โดยมีคา่ p เทา่กบั 0.66  
  หลังจากนั้นได้ดาํเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
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รงัแก โดยกลุม่ทดลองไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมโดยการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลรวม 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 
ชั่วโมง สาํหรบักลุ่มควบคุมรอเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากงานวิจัยดาํเนินการเสร็จสิน้แลว้ เม่ือ
ดาํเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมของกลุม่ทดลองแลว้เสร็จ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความฉลาดทาง
สงัคมมาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มทดลอง เพ่ือนาํขอ้มูลมาทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
การใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก โดยทาํการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาด
ทางสงัคมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ  
Independent T-test สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผลการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางสังคม (M=69.75, SD=3.73) และเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความ
แตกตา่งความฉลาดทางสงัคมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุพบว่ามีความ
ฉลาดทางสงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (t=7.377, p < 0.001) 
  สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมรังแกได้ดาํเนินการหลังจากทดลองใช้
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก เสร็จแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนาํ
แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแกไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุและ
นาํมาวิเคราะหผ์ลเพ่ือทาํการเปรียบเทียบคะแนนพฤตกิรรมรงัแกก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใชว้ิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ Dependent T-test พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมรังแก (M=25.50, SD=8.86) ลดลงจากก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
(M=36.13, SD=16.20) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (t=2.636, p=0.03)  
  ผูว้ิจยัทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมรงัแกของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ จึงไดน้าํคะแนนของพฤติกรรมรงัแกหลงัการทดลองมาวิเคราะหด์ว้ยการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ซึ่งไดท้าํการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ
การใชส้ถิติ พบว่า คา่คะแนนของพฤติกรรมรงัแกมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) และความ
แปรปรวนของตวัแปร (Homogeneity of Variances) ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถิติ ซึ่งคาดหวงัว่าเม่ือความฉลาดทางสงัคมของสองกลุ่มแตกตา่งกนั
ยอ่มสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการรงัแกของทัง้สองกลุม่แตกตา่งกนัดว้ย โดยเม่ือนาํขอ้มลูพฤติกรรมรงัแก
มาทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า พฤติกรรมรงัแกมี
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ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่ F=7.940,p =0.01 ตามลาํดบั 
นั่นแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือความฉลาดทางสงัคมแตกตา่งกนัสง่ผลใหพ้ฤติกรรมรงัแกแตกตา่งกนั 
  หลงัจากทดลองใชโ้ปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกเสร็จสิน้ไดด้าํเนินการ
สมัภาษณก์ลุ่มทดลองเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้ารว่มอธิบายผลการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแกใหช้ัดเจนขึน้ พบว่า จากการดาํเนินการโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกเสรจ็สิน้แลว้นัน้ ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือเก็บขอ้มลูเพ่ือสะทอ้น
การเรียนรูส้ิ่งท่ีไดร้บัจากเขา้รว่มโปรแกรมการชว่ยเหลือทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคม จากการสมัภาษณแ์สดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของนกัเรียน โดยในช่วงแรกในการเขา้
รว่มโปรแกรมของนกัเรียนแตล่ะคนยงัไม่คุน้เคยกบัผูว้ิจยัจึงทาํใหค้วามรว่มมือในการใหค้าํปรกึษา
ยังน้อย แต่หลังจากผูว้ิจัยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือสรา้งสัมพันธภาพจึงทาํให้นักเรียนเริ่มมี
ความคุน้เคยมากขึน้ จนนาํไปสู่การพัฒนาความฉลาดทางสังคมในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ตระหนกัรูท้างสงัคม นกัเรียนมีความสามารถในการรบัรู ้ความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้นมากขึน้ จน
สามารถรบัรูม้มุมองและอารมณค์วามรูส้ึกของบคุคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสงัคม ดา้นการเขา้ใจขอ้มลูทาง
สังคม นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหเ์หตุการณ์ในสังคม โดยใช้ขอ้มูลทางสังคมพัฒนา
กระบวนการคิดของตนเอง โดยการคิดวิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการแสดง
พฤติกรรม และด้านทักษะทางสังคม นักเรียนมีความสามารถใช้ทักษะทางสังคมเพ่ือสร้าง
สมัพนัธภาพและอยูร่ว่มกบับคุคลอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันัน้ขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ป็นการ
ยืนยนัการเปล่ียนแปลงของกลุ่มทดลอง โดยเม่ือพิจารณาขอ้มลูจากการสมัภาษณร์ว่มกบัคะแนน
พฤติกรรมการรงัแกจากแบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการให้คาํปรกึษา
รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมส่งผลตอ่การลดลงของพฤติกรรมการรงัแกของกลุ่ม
ทดลองได ้ 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกในครัง้นี ้
ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยั ตามลาํดบัดงันี ้
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 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท์ี่ 1 เพื่อท าความเข้าใจองคป์ระกอบความ
ฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีพฤตกิรรมรังแก 
  จากการศกึษาจะเห็นวา่การท่ีนกัเรียนแตล่ะคนมีพฤติกรรมการรงัแกย่อมมีสาเหตท่ีุทาํ
ใหพ้วกเขาแสดงออกหรือกระทาํพฤติกรรมนัน้ออกมา สิ่งหนึ่งท่ีส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมรงัแก 
คือ เป็นผูท่ี้ขาดการตระหนกัรูท้างสงัคม ขาดความเขา้ใจในตนเอง ขาดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
และไม่สนใจว่าบคุคลท่ีเขารงัแกนัน้จะมีความรูส้ึกอย่างไร ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ  Patrick, 
Rote, Gibbs, and Basinger (2019) กล่าวว่า เด็กท่ีขาดความรูส้ึกเห็นใจผูอ่ื้น ขาดความรูส้ึกผิด
ชอบ มกัจะมีพฤติกรรมรงัแก เขา้ร่วม หรือสนบัสนุนการรงัแกกันในโรงเรียน อีกทัง้พฤติกรรมการ
รงัแกระหว่างนกัเรียนเป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัตอ้งทาํการพฒันาในหลายดา้น  อีกสาเหตุ
หนึ่งท่ีนาํไปสู่การรงัแกของนักเรียนคือนกัเรียนอาจพบเห็นความรุนแรงในสิ่งแวดลอ้มรอบตวัของ
เด็ก อาทิเช่น ครอบครวัท่ีทาํหนา้ท่ีบกพรอ่งทาํใหเ้ด็กไม่ไดร้บัความรกั ความอบอุ่น หรือรูส้ึกว่าพ่อ
แม่ควบคมุมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลใหเ้ด็กไปแสดงความกา้วรา้วในโรงเรียนได ้(Cornell, 2006) 
นกัเรียนการอบรมเลีย้งดบูางท่ีไมถ่กูตอ้งอาจทาํใหน้กัเรียนเกิดความเก็บกดและมีความสามารถใน
การปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดย้าก (Buzan, 2002) นกัเรียนไดร้บัอิทธิพลดา้นความรุนแรงจากการรบัรู ้
วฒันธรรมพืน้ฐานของโรงเรียน (Soutter & Mckenzie, 2000) และไดร้บัอิทธิพลอย่างมากจาก
กลุม่เล็กๆ ท่ีมีความสมัพนัธท่ี์แนบแน่น เช่น กลุ่มเพ่ือนท่ีมีความสนใจและมีเปา้หมายรว่มกนั และ
สนบัสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่งอาจก่อการคกุคามคนนอกกลุ่มหรือบางทีอาจข่มเหง
รงัแกเพ่ือน จนส่งผลทาํใหน้กัเรียบมีพฤติกรรมรงัแก ปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ข่มเหงรังแกของเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการข่มเหงรังแกของเด็กและ
เยาวชน ยกตวัอย่างเช่น ครอบครวัท่ีมีความรุนแรง การเลีย้งดูท่ีใชค้วามรุนแรง การอยู่ในกลุ่ม
เพ่ือนท่ีมีความกา้วรา้วหรือชอบความรุนแรง ส่ือต่างๆ ท่ีเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิด
ความรุนแรงหรือการข่มเหงรงัแก การเล่นวิดีโอเกมท่ีมีเนือ้หาคอ่นขา้งรุนแรง (Langan, 2011) อีก
ทัง้นกัเรียนขาดขอ้มลูและขาดความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตกุารณข์องสงัคมอาจช่วย
เพิ่มระดบัการข่มเหงรงัแกดว้ยได ้รวมทัง้พฤติกรรมการรงัแกระหว่างนกัเรียนมีรูปแบบท่ีสลบัซบั
ชอ้นมากยิ่งขึน้เป็นปัญหาท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั และเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ การเกิดพฤติกรรมรงัแกนัน้
ส่วนหนึ่งเกิดจากการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน ขาดทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพกับ
ผูอ่ื้น นักเรียนตอ้งการยอบรับจากบุคคลอ่ืนเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า และขาดทักษะทางสังคม 
โดยเฉพาะทกัษะการกลา้แสดงออก (Rigby, 2002) จนนาํไปสู่การแสดงออกมาดว้ยการรงัแกผูอ่ื้น
ได ้สอดคลอ้งกบัแนวความคดิท่ีกล่าวว่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกเป็นกลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีตอ่การ
รงัแก จะมีความคิดว่าพฤติกรรมรงัแกกนัเป็นการแสดงถึงอาํนาจ ซึ่งถา้ไดเ้ขา้ร่วมกับผูร้งัแกจะทาํ
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ใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากคนอ่ืน (Poyhonen, Juvonen, & Salmivalli, 2012; Soutter & Mckenzie, 
2000) และ (Veenstra, Lindenberg, Huitsing, Sainio, & Salmivalli, 2014) อีกทัง้นกัเรียนไดร้บั
อิทธิพลดา้นความรุนแรงจากการรบัรูว้ัฒนธรรมพืน้ฐานของโรงเรียน (Soutter & Mckenzie, 
2000) และไดร้บัอิทธิพลอย่างมากจากกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีความสมัพนัธท่ี์แนบแน่น เช่น กลุ่มเพ่ือนท่ีมี
ความสนใจและมีเป้าหมายร่วมกัน และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่งอาจก่อการ
คกุคามคนนอกกลุม่หรือบางทีอาจรงัแกได ้ 
  ผลการวิจยัดงักล่าวจึงใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลด
พฤติกรรมรังแก ซึ่งประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ การตระหนักรู ้ทางสังคม (Social 
Awareness) การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม (Social Information Processing) และทกัษะทางสงัคม 
(Social Skills) สอดคลอ้งกบัแนวทางการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ Goleman (2006) 
มีแนวคิดว่าความฉลาดทางสังคมมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 
องคป์ระกอบการตระหนักรูท้างสังคม (Social Awareness) ประกอบดว้ย การรบัรูอ้ารมณ์
ความรูส้ึกของผูอ่ื้น (Primal Empathy) การเช่ือมตอ่ความรูส้ึกกบัผูอ่ื้น (Attunement) การเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น (Empathic Accuracy) และการรูค้ิดทางสงัคม (Social Cognition) องคป์ระกอบท่ี 2 
องคป์ระกอบในการปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้น (what we do with that awareness) หรือการเอือ้อาํนวยทาง
สงัคม (Social Facility) ประกอบดว้ย การติดตอ่ส่ือสารท่ีสอดคลอ้ง (Synchrony) การแสดงออก
ของตวัตน (Self-Presentation) การโนม้นา้ว (Influence) และการห่วงใยใส่ใจผูอ่ื้น (Concern) 
และไปในทิศทางเดียวกนักบั Albrecht, (2006) กาํหนดองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคมไว ้
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนักรูส้ภาพการณ์ทางสังคม (Situation Awareness) การ
แสดงออก (Presence) การแสดงความจริงแทใ้นการแสดงออก (Authenticity) ความชดัเจนใน
การแสดงออก (Clarity) และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Empathy) และ Buzan (2002) ไดก้ล่าวว่า 
ในการสร้างความฉลาดทางสังคมนั้น บุคคลต้องมีความสามารถในการอ่านผู้อ่ืน (Reading 
People) การตัง้ใจและสนใจฟัง (Active Listening) การสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคม (Social 
Making Connections) การแสดงตนเองใหโ้ดดเดน่ (Shine in Groups) การมีทศันคติทางบวก 
(Attitude) การเจรจาต่อรอง (Negotiations) และการแสดงออกท่ีสง่างามในสังคม (Social 
Grace) เม่ือพิจารณาสาระสาํคญัจากความหมายของความฉลาดทางสงัคม องคป์ระกอบของ
ความฉลาดทางสงัคมและมิติในการวดัความฉลาดทางสงัคม สอดคลอ้งกับงานวิจยัและแนวคิด
ของ กมล แสงทองศรีกมล (2551); กรมสุขภาพจิต (2554); คณิตพนัธุ์ ทองสืบสาย (2552); 
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ธัญญา ผลอนนัต ์และ จไุรพร วิสทุธิกลุพาณิชย ์(2551); เพชรยพุา บรูณส์ิริจรุงรฐั (2558); วนิษา 
เรซ (2550) โดยทั้งหมดได้กล่าวถึงความฉลาดทางสังคมไปในทิศทางเดียวกันว่า  เ ป็น
ความสามารถท่ีจะนาํความฉลาดในดา้นอ่ืนทุกดา้นนาํมาสรา้งความสมัพนัธก์ับเพ่ือนมนุษยค์น
อ่ืนๆ ความสามารถของบคุคลท่ีจะอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม มีการรบัรู ้เขา้ใจและตระหนกัถึงความ
ตอ้งการของสงัคม มีการการมองโลกในแง่ดี สามารถใหค้วามช่วยเหลือผูค้นในสงัคม การมีส่วน
รว่มในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งจะนาํไปสู่การปฏิบตัิตวัท่ีถกูตอ้งเหมาะสมต่อสงัคม สามารถ
ร้างความสัมพันธ์ท่ี ดีกับบุคคลในสังคม สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณใ์นสงัคม ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ เป็นความสามารถของ
บคุคลในการวางตวัแสดงท่าทีการสรา้งสมัพนัธภาพหรือมนษุยส์มัพนัธ ์ความสามารถในการรบัรู ้
บทบาทหนา้ท่ีตอ่การการเขา้สงัคม การใชภ้าษากายท่ีเหมาะสมขณะพูดคยุกับบุคคลอ่ืน รวมถึง
ทกัษะดา้นอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัระเบียบวินยั เช่น ความตรงตอ่เวลา ความซ่ือสตัย ์ความจงรกัภกัดีตอ่
องคก์รหรือบุคคลและความสามารถของบุคคล ในด้านมนุษย์สัมพันธ์ การเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน 
สามารถพดูคยุโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นใหเ้ห็นคลอ้ยตาม สามารถทาํตามเปา้หมายท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ละ
สามารถเขา้กบับคุคลไดท้กุระดบัและทกุประเภท 
  แนวทางการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมใหน้กัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก เป็นการ
เสรมิสรา้งความสามารถของนกัเรียนในการรบัรู ้เขา้ใจอารมณ ์ความรูส้ึก ความคิดและพฤติกรรม
ของตนเองและผูอ่ื้น ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจสถานการณข์องสงัคม เขา้ใจถึงขอ้มูลท่ีอยู่ภายใต้
เหตุการณ์ของสังคม มีทักษะในการแสดงออกทางอารมณ์และทางทางพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม มีทักษะการเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นดว้ยการสรา้งความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน อยู่
ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข โดยสามารถสรุปองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมท่ีใชใ้นการ
เสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมให้นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมรังแก ประกอบดว้ย การเสริมสรา้ง
องคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) หมายถึง ความสามารถในการ
เขา้ใจความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของบคุคลท่ี
ถูกรังแก ตลอดจนเข้าใจกิริยาท่าทาง ท่ีผู้อ่ืนแสดงออกมา และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
ประกอบดว้ย การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น และการตระหนกัรูส้ถานการณใ์นสงัคม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกษตรชัย และหีม (2554) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความตระหนักรูจ้ะมี
ความสามารถในการสงัเกตอารมณ ์ความรูส้ึกและผลท่ีตามมาของอารมณค์วามรูส้ึกนัน้ๆ และ
เป็นการรูเ้ท่าทนัอารมณแ์ละความรูส้ึกของตน รูเ้ก่ียวกบัสาเหตท่ีุทาํใหเ้กิดอารมณแ์ละความรูส้ึก
นัน้ สามารถรูจ้กัและเขา้ใจตนเองในดา้นอารมณ ์ความรูส้ึก ความคิด ความสนใจ ความตอ้งการ 
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ลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรมการกระทาํต่างๆ มีสติอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพ ค่านิยม และความสนใจท่ีมีอยู่ภายในตนเอง โดยการสาํรวจและ
ประเมินตนเองไดต้รงตามความเป็นจริง ยอมรบัสภาพความเป็นจริงของตนเอง รูจุ้ดเด่นจุดดอ้ย
ของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนรูว้่า ผูอ่ื้นหรือสังคมคิดเก่ียวกับตนอย่างไร และจะ
ปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือใหผู้้อ่ืนหรือสังคมเกิดความพอใจ นอกจากนีค้วามตระหนักในตนเองยัง
หมายถึงภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกบัความรูส้ึก ความคิด และความปรารถนาตา่งๆ เกิดจากการรบัรู ้
และความสาํนึกเป็นสภาวะท่ีบุคคลไดร้บัรูห้รือได ้ประสบการณต์่างๆ แลว้มีการประเมินค่าและ
ตระหนกัถึงความสาํคญัท่ีตนเองมีสิ่งนัน้ๆ ซึ่งเป็นเรื่องสภาวะต่ืนตวัของจิตใจต่อเหตกุารณห์รือ
สถานการณน์ัน้ๆ ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาหรือประสบการณแ์ละสภาพแวดลอ้มหรือสิ่งเรา้
ภายนอกเป็นปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความตระหนกัในตนเองขึน้ ซึ่งเป็นการรบัรูถ้ึงสมัผสัเก่ียวกับ
ตนเอง บคุคลอ่ืน และสิ่งแวดลอ้มในขณะนัน้ๆ สามารถเขา้ใจในตนเองไดว้่า ตนเองกาํลงัทาํอะไร 
คิดอะไร รูส้ึกอย่างไร รวมทัง้สามารถท่ีจะประเมินสถานการณท่ี์เกิดขึน้กบัตนเองได ้และเป็นการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัตนเองในเรื่องของจดุดี จดุดอ้ย ความคิด ความรูส้ึก การกระทาํ ความปรารถนาและ
ไม่พึงปรารถนาของตนเองในขณะนัน้ ตลอดจนสามารถเขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างระหว่าง
ตนกับผูอ่ื้นตามสถานการณห์รือเหตกุารณท่ี์เขา้มากระตุน้ ดัง้นัน้การเสริมสรา้งการตระหนกัรูจ้ึง
นาํไปสูก่ารลดพฤตกิรรมรงัแกได ้ 
  นอกจากนี้การเสริมสร้างองค์ประกอบด้านการเข้าใจข้อมูลทางสังคม (Social 
Information Processing) เพ่ือใหน้กัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกมีความสามารถในการทาํความเขา้ใจ
ถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณข์องสังคม และใชข้อ้มูลทางสังคมเพ่ือการตดัสินใจแสดง
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้ ประกอบดว้ย การเขา้ใจพฤติกรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจ
สถานการณท์างสงัคม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Weis and Martin (2007) ซึ่งไดท้าํการศกึษา
ความฉลาดทางสงัคมเพ่ือแสดงการศึกษาลกัษณะและองคป์ระกอบของความฉลาดทางสังคม 
ตามแนวคิดของธอรน์ไดค ์ท่ีมีมุมมองต่อความฉลาดทางสังคมว่าเป็นความสามารถทางจิต  
(Mental Ability Distinct) ซึ่งแตกตา่งกนัอย่างชดัเจนกบัความสามารถเชิงวิชาการ (Academic 
Intelligence) วตัถปุระสงคข์องการศึกษาเพ่ือการแสดงลกัษณะของความฉลาดทางสงัคมได้แก่ 
ความเขา้ใจสงัคม ความจาํทางสงัคม การรบัรูท้างสงัคม และความสรา้งสรรคท์างสงัคมในฐานะ
พิสัยความสามารถในการรูค้ิด และมีการดาํเนินการหลายลักษณะ หลายวิธี ดว้ยการออกแบบ 
การประยุกตท์างภาษา รูปภาพ และ วิดีโอ เป็นพืน้ฐานในการวดัสมรรถนะ และเพ่ือแสดงใหเ้ห็น
ว่า ความฉลาดทางสงัคมแตกต่างจากความสามารถทางวิชาการ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น
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นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศกึษาในสาขาจิตวิทยาจาํนวน 180 คน เป็นเพศชายจาํนวน 100 คน 
เป็นเพศหญิงจาํนวน 80 คน อายเุฉล่ีย 19.7 ปีและทาํการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัตาม
โครงสรา้งของความฉลาดทางสงัคม ผลการศกึษาพบว่า ผลจากการวดัความเขา้ใจทางสงัคมและ
การรบัรูท้างสงัคมมีความสมัพนัธก์นัและสามารถทาํนายผลของความฉลาดทางวิชาการเช่ือถือได้
นอ้ย ยกเวน้ผลท่ีเกิดจากการวดัความจาํทางสงัคม ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัตาม
โครงสรา้งของความฉลาดทางสงัคมพบว่า มีความสอดคลอ้งตามโครงสรา้งของความฉลาดทาง
สงัคม  
  อีกทัง้การเสริมสรา้งองคป์ระกอบดา้นการมีทกัษะทางสงัคม (Social Skills) เพ่ือให้
นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกมีความสามารถในการแสดงออกของบคุคลในการเรียนรู้ท่ีจะอยู่รว่มกบั
ผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออกและสรา้งความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ประกอบดว้ย การแสดงออกทาง
อารมณอ์ย่างเหมาะสม และการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
Goleman (2006) บุคคลท่ีมีทักษะทางสังคมจะสามารถรับมือกับอารมณต์่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ความสมัพนัธไ์ดดี้ และสามารถเขา้ใจสถานการณแ์ละเครือข่ายทางสงัคมไดอ้ย่างถกูตอ้งไดอ้ย่าง
แนบเนียน สามารถใชท้กัษะในการโนม้นา้วและชกันาํได ้สามารถตอ่รองและจดัการโตต้อบในการ
รว่มมือและการทาํงานกบัผูอ่ื้นได ้ประกอบดว้ย การมีอิทธิพล (Influence) สามารถโนม้นา้วจิตใจ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลสามารถใชย้ทุธวิธีท่ีซบัซอ้น เช่น การมีอิทธิพลทางออ้มเพ่ือสรา้งความเป็น
เอกฉันทแ์ละการสนับสนุน เป็นตน้ การติดต่อส่ือสาร  (Communication) สามารถเปิดรบัฟัง
ความคดิและการฟังสารท่ีเช่ือถือได ้บคุคลประเภทนีจ้ะรบัสารพรอ้มอารมณท่ี์ส่งมาเพ่ือการส่งสาร
กลับไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยรบัฟังเพ่ือแสวงหาความเขา้ใจและแบ่งปันขอ้มูลซึ่งกันและกัน 
การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict Management) สามารถตอ่รองและแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ี
เกิดขึน้ได ้ความเป็นผู้นาํ (Leadership) สามารถกระตุน้และชีน้าํบุคคลหรือกลุ่มคนไดบุ้คคล
ประเภทนีจ้ะมีความชดัเจนและจะคอยกระตุน้ความกระตือรือรน้ในการร่วมแบ่งปันมุมมองและ
เปา้หมาย ชีแ้นะแนวปฏิบตัิและแนะนาํผูอ่ื้น การกระตุน้ความเปล่ียนแปลง  (Change Catalyst) 
สามารถรเิริ่มใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงและจดัการกบัความเปล่ียนแปลงได ้การสรา้งความสมัพนัธ์ 
(Building bonds) ส่งเสริมความสมัพนัธ ์บุคคลประเภทนีจ้ะรกัษามิตรภาพภายในกลุ่มเพ่ือน
รว่มงาน แสวงหาความสมัพนัธท่ี์ใหผ้ลประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั การใหค้วามรว่มมือ (Collaboration 
and Cooperation) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นในเปา้หมายท่ีมีอยู่รว่มกนั บคุคลประเภทนีจ้ะใหค้วาม
เป็นมิตรและความรว่มมือ พรอ้มทัง้รว่มแบง่ปันแผนงาน ขอ้มลูและทรพัยากรตา่งๆ สมรรถนะของ
ทีมงาน (Team Capability) สามารถสรา้งความรว่มมือกนัภายในกลุ่มใหน้าํมาซึ่งเปา้หมายท่ีวาง
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ไว ้บคุคลประเภทนีจ้ะทาํใหส้มาชิกภายในกลุม่ของตนมีความกระตือรือรน้และปกปอ้งช่ือเสียงของ
กลุ่ม สอดคลอ้งกับ Albrecht (2006); BuZan (2002); วนิษา เรซ (2550)และคนอ่ืนๆ ไดใ้ห้
คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสังคมว่า ผูท่ี้มีความฉลาดทางสงัคมจะมีเพ่ือนหลาย
กลุ่ม กลุ่มละหลายคน ชอบการพบปะพดูคยุกบัผูอ่ื้น สนทนากบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นเวลานานๆ เพ่ือนๆ ไว้
เนือ้เช่ือใจหรือมกัมาขอความคดิเห็น ชอบท่ีจะทกัทายผูอ่ื้นก่อน เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นพดูคยุดว้ยเสมอ 
สามารถทาํให้ผู้อ่ืนสบายใจได ้สามารถสังเกตอารมณ์ของผู้อ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็ว ชอบให้ความ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ทาํใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามได ้เขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นในสถานการณต์่างๆ ไดดี้ ชอบ
ทาํงานแบบกลุ่มมากกว่าแบบเด่ียว เพ่ือนๆ มกัเขา้มาขอคาํปรกึษาเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ ชอบงาน
อาสา ชอบการวางแผนกิจกรรมใหก้บับคุคลอ่ืนๆ ลกัษณะเดน่ของบคุคลท่ีมีความฉลาดทางสงัคม
คือ การเป็นผูฟั้งท่ีดี คณุลกัษณะท่ีเป็นพฤตกิรรมของความฉลาดทางสงัคม ไดแ้ก่การยอมรบัความ
แตกต่างของบคุคลอ่ืน การยอมรบัความผิดพลาดของตนเอง การแสดงถึงความสนใจต่อคนรอบ
ขา้ง การตรงเวลาในการนดัหมาย การมีความรูส้ึกผิดชอบชั่วดี การคิดก่อนพูดและก่อนทาํ การ
แสดงถึงความอยากรูอ้ยากเห็น การตดัสินอย่างยตุิธรรม การประเมินขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา
ไดอ้ย่างดี การรูส้ึกไวต่อความตอ้งการของผูอ่ื้น การตรงไปตรงมาและซ่ือสตัยต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น 
การแสดงถึงความสนใจสิ่งแวดลอ้ม เป็นผูท่ี้มีความมั่นใจในตนเอง มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์ตระหนกั
อยู่เสมอว่าตนเองกาํลังทาํอะไรอยู่ รบัรูแ้ละใส่ใจในความรูส้ึกของผูอ่ื้น เคารพให้เกียรติทุกคน 
เขา้ใจเห็นใจผูอ่ื้น สามารถใชภ้าษากายแสดงความรูส้ึกได ้ตระหนกัรูว้่าเม่ือใดควรพูด เม่ือใดควร
ฟัง มีทัศนคติท่ีดี สามารถนาํเสนอความคิดสรา้งสรรคห์รือความสามารถของตนเองได ้มีความ
ศรทัธาต่อตวัเอง มีความคิดในแง่ดีตอ่ผูอ่ื้น สรา้งมิตรไมตรีท่ีดีกับผูอ่ื้น กลา้แสดงตนหรือเป็นผูน้าํ
เม่ือมีขอ้ขดัแยง้กบัสิ่งท่ีตนเองคิดว่าถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Susanne et al. (2007) ได้
ศกึษาเก่ียวกับความฉลาดทางสงัคม ภายใตแ้นวคิดของ Thorndike (1920) โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลักษณะและองคป์ระกอบของความฉลาดทางสังคมซึ่งประกอบดว้ยการเขา้ใจสงัคม 
การจดจาํและความรู ้โดยตรวจสอบความตรงของสิ่งท่ีตอ้งการวดัโดยการใชเ้ทคนิคหลากหลายวิธี 
(Multitrait-multimethod-MTMM) มีการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ แผนภาพและวิดีโอมาเป็น
เครื่องมือในการวดัการศกึษานีย้งัแสดงใหเ้ห็นวา่ความฉลาดทางสงัคมเป็นสิ่งท่ีแยกออกจากความ
ฉลาดทางการเรียนรู้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการวัดความรู้ความเข้าใจทางสังคมมี
ความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางการเรียนรูน้อ้ย ยกเวน้การวดัท่ีเก่ียวกบัการจดจาํทางสงัคม ส่วน
ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งทางทฤษฎี
กลา่วคือ ความฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ย การเขา้ใจสงัคม การจดจาํ และความรู ้
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  จากผลการวิจัยผูว้ิจัยจึงไดส้รุปองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนท่ีมี
พฤตกิรรมรงัแก จาํนวน 3 องคป์ระกอบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
ไดแ้ก่ 1. การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) เป็นการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจ
ความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของบุคคลท่ีถูก
รังแก ตลอดจนเข้าใจกิริยาท่าทางท่ีผู้อ่ืนแสดงออกมา และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบดว้ย การตระหนกัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น และการตระหนกัรูส้ถานการณใ์นสงัคม 2. 
การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม (Social Information Processing) เป็นการพฒันาความสามารถของ
บุคคลในการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีอยู่ภายใตเ้หตุการณข์องสังคม และใชข้อ้มูลทาง
สังคมเพ่ือการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเหตุการณ์นั้น ประกอบดว้ย การเข้าใจ
พฤติกรรมของผูอ่ื้น และการเขา้ใจสถานการณท์างสงัคม 3. ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) เป็น
การความสามารถในการแสดงออกของบุคคลในการเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยการแสดงออก
และสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ประกอบดว้ย การแสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสม และ
การแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม สามารถนาํไปใช้ในการสรา้งโปรแกรมการให้คาํปรึกษา
รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การ
ลดพฤตกิรรมรงัแก และเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมใหน้กัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกได ้
 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีม่ีต่อการลดพฤตกิรรมรังแก 
  โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก เริ่มจากผู้วิจัยศึกษาและทบทวน 
เอกสาร ตาํราเก่ียวกับแนวคิดท่ีเก่ียวกับความฉลาดทางสังคม และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม รวมทัง้เทคนิคของทฤษฎีการใหค้าํปรกึษารายบคุคล เลือกทฤษฎี
และเทคนิคการใหค้าํปรกึษารายบคุคลท่ีมีความเหมาะสมกบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
และสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ตามกรอบ
แนวคิดจากการทบทวนทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ โดยบูรณาการเทคนิคการให้คาํปรึกษาให้
สอดคลอ้งกบัตวัแปรตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ และจดุมุ่งหมายของการใหค้าํปรกึษาท่ีใชใ้นแตล่ะครัง้ 
ซึ่งประกอบดว้ย เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้าํปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง ทฤษฎีการให้
คาํปรึกษาแบบเกสตัลท ์และทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ร่วมกับเทคนิคทาง
จิตวิทยา เพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก โดยผูว้ิจยัโปรแกรม
การใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
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ตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก แลว้ไปตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษา
รายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม โดยวิธีวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หา  (Content 
validity) โดยผูว้ิจยันาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ี
สรา้งขึน้ไปเสนอตอ่ใหผู้ท้รงคณุวฒุิจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินความชดัเจนของรูปแบบ 
เทคนิค เนือ้หา และกิจกรรมท่ีใช ้ตลอดจนประเมินความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค ์โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม นาํผลท่ีได้
จากการพิจารณาโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก มาวิเคราะหค์่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการวิเคราะหค์่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากับ 0.8 - 1.00 หลงัจากนัน้ผูว้ิจยันาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแกท่ีผ่านการหาคณุภาพ ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ท่ีมีความสมคัร
ใจเขา้รว่มในการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
เพ่ือตรวจสอบถึงความเหมาะสมของโปแกรม รวมทัง้ขัน้ตอน กระบวนการ และเทคนิค ทกัษะท่ีใช้
ในโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม หลงัจากนัน้จึงนาํ
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมมาปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือ
ความเหมาะสมและชดัเจนอีกครัง้ก่อนนาํไปใชจ้รงิ 
  โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกนาํการให้คาํปรึกษารายบุคคลแบบ
ผสมผสานเทคนิค (Technical Eclecticism) ตามแนวคิดของ Corey (2013) มาใชใ้นการ
เสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมในครัง้นี ้ซึ่งประกอบดว้ยการผสมผสานเทคนิคการใหค้าํปรึกษา
จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง เทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การฟังอย่างตัง้ใจ การ
ถาม การยอมรบัอยา่งไมมี่เง่ือนไข การแสดงพฤตกิรรมการใส่ใจ การสะทอ้นความรูส้ึก และการทาํ
ความกระจา่ง เพ่ือใชใ้นการสรา้งบรรยากาศของความไวว้างใจ อบอุ่น เป็นมิตร กระตุน้ใหเ้กิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียน ใช้เทคนิคการให้คาํปรึกษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบเกสตลัท ์เทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ เทคนิคคิด-รูส้ึก (Think-Feel Technique) เทคนิคการ
อยู่กบัความรูส้ึก (Stay with Feeling) เทคนิคภาวะจินตนาการ (Fantasy Approaches) เพ่ือให้
นักเรียนมีความสามารถในการตระหนักรู ้ความรู้สึก และอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รับรู ้
สถานการณใ์นสงัคมอยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้ใหน้กัเรียนเขา้ใจขอ้มูลทางสงัคม เขา้ใจถึงกระบวนการท่ี
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อยู่ภายใต้เหตุการณ์ของสังคม และใช้ข้อมูลทางสังคมเพ่ือการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อเหตุการณ์นั้น และเทคนิคการให้คาํปรึกษาจากทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม เทคนิคท่ีใช้ ไดแ้ก่ เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เทคนิคการฝึก
ทักษะ (Skills Training) การเสริมแรง(Reinforcement) การมอบหมายการบ้าน (Assign 
Homework) และการใชต้วัแบบ (Modeling) เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู ้เรื่องอารมณต์่างๆ และการ
แสดงออกทางอารมณท่ี์เหมาะสม รวมทัง้เพ่ือใหน้ักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมต่อหนา้ผูอ่ื้น 
ได้แก่ การส่ือสาร การวางสีหน้า ท่าทางได้อย่างเหมาะสม ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยา 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้สรุป โดยเนน้การเสริมสรา้งทางดา้น
อารมณ ์ความรูส้ึก กระบวนการคิด และพฤติกรรม เป็นกระบวนการช่วยเหลือบคุคลในการแกไ้ข
ปัญหาทางดา้นอารมณ์และกระบวนการคิด หรือดา้นพฤติกรรม เป็นกระบวนการการพัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง โดยพฒันาทัง้ทางดา้นความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรม เพ่ือใหบ้คุคลเกิด
การพฒันาและเปล่ียนแปลง ยอมรบักับสภาพปัญหา หรือสรา้งทางเลือกท่ีเหมาะสม และช่วยให้
บุคคลได้ทําหน้าท่ีของตนเต็มศักยภาพ และมองเห็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาได ้          
(Chan et al., 2015) สอดคลอ้งกบั Corey (2013) กล่าวว่า การใหค้าํปรกึษาเป็นการลดปัญหา
ทางอารมณ ์ปรบัเปล่ียนปัญหาทางอารมณแ์ละพฤติกรรมใหดี้ขึน้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้ร้บั
คาํปรกึษาท่ีมีปัญหาความผิดปกตดิา้นความคดิ ดา้นอารมณห์รือดา้นพฤติกรรม ผูใ้หค้าํปรกึษาจะ
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีทางบคุลิกภาพ จิตบาํบดั หรือการใหค้าํปรกึษา เพ่ือช่วยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
พัฒนาตนเองให้ดีขึน้ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2559) รวมทัง้การให้
คาํปรกึษาเป็นการส่ือสารท่ีมีหลกัการซึ่งช่วยในการแกไ้ขปัญหาระหว่างบุคคล และพฒันาตนเอง
ใหดี้ขึน้ (Sharf, 2012) 
 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท์ี ่3 เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีต่อการลดพฤตกิรรมรังแก  
  การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกดว้ยโปรแกรมการ
ใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกนัน้ โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแกเป็น
โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลแบบผสมผสานเทคนิค (Eclecticism Technique) พฒันาขึน้
ตามแนวคิดของ Corey (2013) ประกอบดว้ยขัน้เริ่มตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้สรุป ดาํเนินการให้
คาํปรกึษาทัง้หมด จาํนวน 8 ครัง้ และใชเ้วลาการใหค้าํปรกึษาครัง้ละ 1 ชั่วโมง 
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  ผูว้ิจยัทาํการเลือกทฤษฎีและเทคนิคการใหค้าํปรกึษารายบคุคลท่ีมีความเหมาะสมกบั
การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม และสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก ตามกรอบแนวคิดจากการทบทวนทฤษฎี และเทคนิคตา่งๆ โดยบรูณา
การเทคนิคการใหค้าํปรึกษาใหส้อดคลอ้งกับตวัแปรตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ และจุดมุ่งหมายของ
การใหค้าํปรึกษาท่ีใช้ในแต่ละครัง้ โดยผสมผสานเทคนิคจากทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบยึด
บุคคลเป็นศูนยก์ลาง ทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบเกสตัลท ์และทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบ
พฤตกิรรมนิยม ออกแบบกิจกรรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคล ท่ีมีความเหมาะสมกบัการเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก นาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกไป
ตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
โดยวิธีวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยผูว้ิจยันาํโปรแกรมการใหค้าํปรกึษา
รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมท่ีสรา้งขึน้ไปเสนอตอ่ใหผู้ท้รงคณุวฒุิจาํนวน 5 ท่าน 
(ตรวจสอบและประเมินความชัดเจนของรูปแบบ เทคนิค เนือ้หา และกิจกรรมท่ีใช้ ตลอดจน
ประเมินความเหมาะสมตามวัตถุประสงค ์ หลงัจากนัน้นาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคล
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลด
พฤติกรรมรงัแกท่ีผ่านการหาคณุภาพ ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแก ท่ีมี
ความสมัครใจเขา้ร่วมในการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคม จาํนวน 8 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบถึงความเหมาะสมของโปแกรม รวมทัง้ขัน้ตอน 
กระบวนการ และเทคนิค ทกัษะท่ีใชใ้นโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคมก่อนนาํไปใชจ้ริง หลงัจากยตุิโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกแลว้ 
ผูว้ิจยัจะดาํเนินการทดสอบหลงั (Posttest) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอีกครัง้หนึ่งดว้ยแบบวดั
ความฉลาดทางสงัคม สาํหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูพฤติกรรมรงัแกไดด้าํเนินการหลงัจากทดลอง
ใชโ้ปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแกเสร็จแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนาํ
แบบสอบถามพฤติกรรมรังแกไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
รวมทัง้การสมัภาษณเ์ชิงลึกนกัเรียนกลุ่มทดลองเก่ียวกับความคิด อารมณ ์พฤติกรรม และการ
เปล่ียนแปลงของนกัเรียนจากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
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ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก เพ่ือเป็น
ขอ้มูลหลงัการทดลอง และนาํมาวิเคราะหผ์ลเพ่ือทาํการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมรงัแกก่อน
และหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุตอ่ไป 
  จากวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกสามารถอภิปรายผลตามสมมตุฐิานของงานวิจยัไดด้งันี ้
   1. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมมีพฤตกิรรมรงัแกท่ีลดลงในระยะหลงัการทดลอง 
   2. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมมีพฤตกิรรมรงัแกแตกตา่งกบันกัเรียนกลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมการให้
คาํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมในระยะหลงัการทดลอง  
  ขอ้มลูพืน้ฐานของนกัเรียนกลุม่ทดลอง จาํนวน 8 คน และนกัเรียนกลุ่มควบคมุ จาํนวน 
8 คน ไม่แตง่ตา่งกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทัง้ในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และผลการ
เรียน โดยมีคา่ p เท่ากบั 1.00, 1.00, 0.47, และ 0.30 ตามลาํดบั ซึ่งขัน้ตอนตอ่ไปในการศกึษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกไดท้าํการเปรียบเทียบความ
แตกต่างพฤติกรรมรงัแกก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยการวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยสถิติ Independent t-test พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้รว่มโปรแกรม จาํนวน 16 คน แบ่ง
ออกเป็น กลุ่มทดลองจาํนวน 8 คน กลุ่มควบคมุ จาํนวน 8 คน เม่ือนาํมาทดสอบพฤติกรรมรงัแก
ก่อนการทดลอง พบว่า คา่เฉล่ียพฤติกรรมรงัแกของกลุ่มทดลองมีคา่เท่ากบั  36.13 (SD=16.20) 
และของกลุ่มควบคมุมีคา่เท่ากบั 39.13 (SD=9.17) เม่ือนาํมาทดสอบความแตกตา่งระหว่างกลุ่ม 
พบวา่ พฤตกิรรมรงัแกของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกัน โดยมีคา่ p เทา่กบั 0.66  
  หลังจากนั้นได้ดาํเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรม
รงัแก โดยกลุม่ทดลองไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมโดยการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลรวม 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 
ชั่วโมง สาํหรบักลุ่มควบคุมรอเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากงานวิจัยดาํเนินการเสร็จสิน้แลว้ เม่ือ
ดาํเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมของกลุม่ทดลองแลว้เสร็จ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความฉลาดทาง
สงัคมมาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มทดลอง เพ่ือนาํขอ้มูลมาทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
การใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
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ตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก โดยทาํการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาด
ทางสงัคมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ  
Independent T-test สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผลการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแก กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางสังคม (M=69.75, SD=3.73) และเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความ
แตกตา่งความฉลาดทางสงัคมหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุพบว่ามีความ
ฉลาดทางสงัคมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (t=7.377, p < 0.001) เป็นไป
ตามแนวคิดของ Corey (2013) กล่าวว่า การใหค้าํปรึกษาเป็นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือ
บคุคลดว้ยการสนทนาหรือการพูดคยุกนัอย่างมีเปา้หมาย โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะเป็นผูช้่วยสรา้ง
บรรยากาศของสมัพนัธภาพท่ีดี ตลอดจนใชท้กัษะ ขัน้ตอน และทฤษฎีของการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 
เพ่ือใหผู้มี้ปัญหาหรือผูร้บัการปรึกษามีความรูส้ึกอบอุ่นใจว่าไดร้บัการยอมรบั และเกิดความรูส้ึก
ไวว้างใจ (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้ร้บั
คาํปรกึษาท่ีมีปัญหาความผิดปกตดิา้นความคดิ ดา้นอารมณห์รือดา้นพฤติกรรม ผูใ้หค้าํปรกึษาจะ
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีทางบคุลิกภาพ จิตบาํบดั หรือการใหค้าํปรกึษา เพ่ือช่วยใหผู้ร้บัคาํปรกึษา
พฒันาตนเองใหดี้ขึน้ (Sharf, 2012) เกิดการเขา้ใจในตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสิ่งแวดลอ้ม สามารถ
พิจารณาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง เกิดการปรบัเปล่ียนความคิด อารมณ ์และ
พฤติกรรม ตลอดจนพัฒนาศกัยภาพของตนเองและดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข    
(สขุอรุณ วงษ์ทิม, 2554) โดยช่วยเหลือในการจดัการกบัความแตกตา่ง ต่อสูก้ับปัญหา หรือการ
ตดัสินใจในชีวิตรวมทัง้การเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีตอ้งการในชีวิตของตนเอง และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในเรื่องตา่งๆ (Chan et al., 2015) กล่าวคือ เพ่ือช่วยเหลือผูร้บัคาํปรกึษาใหรู้ ้และเขา้ใจปัญหา
ของตน ยอมรบักับสภาพปัญหาของตน ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองใหเ้ป็นบคุคลท่ี
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ซึ่งในการให้คาํปรึกษานั้นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาตอ้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ ,์ 2560) และการช่วยเหลือของผูใ้หค้าํปรึกษาจะตอ้งมี
กฎหมายและจริยธรรม (Sharf, 2012) อีกทัง้เปา้หมายของการใหค้าํปรกึษาเพ่ือช่วยบคุคลในการ
เผชิญปัญหา การตดัสินใจในชีวิต หรือการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการในชีวิต และช่วยใหบุ้คคลเกิด
การเปล่ียนแปลงโดยสมคัรใจ (Chan et al., 2015) บรรลคุวามตอ้งการเปล่ียนแปลง หรือสรา้ง
ทางเลือกท่ีเหมาะสม และช่วยใหบ้คุคลเอาชนะปัญหาท่ีเกิดขึน้ในทนัที เพ่ือใหบ้คุคลไดท้าํหนา้ท่ี
ของตนเต็มศกัยภาพ และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รกั ชุณกาญจน ์(2556)ไดศ้ึกษาการให้
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อภัยในวัยรุ่น: กรณีศึกษาการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการใหค้าํปรึกษา เพ่ือพัฒนาการใหอ้ภัย
สาํหรบัวยัรุน่ หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม กลุ่มตวัอย่าง คือ วยัรุน่ และวยัรุน่หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มท่ี
มีอายุระหว่าง 14-16 ปี ประกอบดว้ยวยัรุน่ 8 คน และวยัรุน่ตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มท่ีอยู่ในบา้นพกั
ฉกุเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็ก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 8 คน ผลการวิจยัพบว่าวยัรุ่นกลุ่มทดลองหลงัจากเขา้รว่มการให้
คาํปรกึษารายบคุคลจาํนวน 9 ครัง้ มีการใหอ้ภยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในด้านประสิทธิผลของโปรแกรมขอ งการให้คาํปรึกษา พบว่า 
กระบวนการของการใหค้าํปรกึษาและเทคนิคการใหค้าํปรกึษาสามารถทาํใหว้ยัรุน่ และวยัรุน่หญิง
ท่ีตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มมีวิธีการคิด มีการเพิ่มขึน้ของอารมณเ์ชิงบวก และมีการลดลงของอารมณเ์ซิง
ลบ ทาํใหเ้กิดการใหอ้ภยัไดม้ากขึน้ 
  สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมรังแกได้ดาํเนินการหลังจากทดลองใช้
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก เสร็จแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนาํ
แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแกไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุและ
นาํมาวิเคราะหผ์ลเพ่ือทาํการเปรียบเทียบคะแนนพฤตกิรรมรงัแกก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใชว้ิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ Dependent T-test พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมรังแก (M=25.50, SD=8.86) ลดลงจากก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
(M=36.13, SD=16.20) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=2.636, p=0.03) สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ Jenkins (2017) การใหค้าํปรกึษายงัเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมสขุภาพจิตเรื่องปัญหา
ความออ่นแอทางอารมณ ์โดยมุง่แกไ้ขปัญหาท่ีทาํใหค้วามภาคภมูิใจในตนเองลดลง และการไดร้บั
ความบอบชํา้ทางจิตใจ รวมถึงลดความทกุขท์างจิตใจของบคุคล และการเปล่ียนแปลงของบคุคล 
ชว่ยใหบ้คุคลท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจ หรือมีปัญหาทางกายซึ่งมีผลกระทบเน่ืองมาจากสภาวะทาง
จิตใจ ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับตวัตนของตวัเอง และสิ่งแวดลอ้มของตนเอง รวมทัง้วิธีท่ีตนเองจะแสดง
บทบาทไดอ้ย่างเหมาะสมและเรียนรูว้ิธีการมีสมัพันธภาพกับผูอ่ื้นอย่างราบรื่น ซึ่งกระบวนการ
ดงักล่าวจะช่วยใหบุ้คคลสามารถตัง้เป้าหมายเพ่ือตดัสินใจ และแก้ไขปัญหาของตนท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา อาชีพและส่วนตัวสังคมได ้(ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, 2554 อา้งถึงใน Hansen, 
Rossberg & Cramer, 1994) ช่วยใหบ้คุคลสามารถรูจ้กั เขา้ใจและยอมรบัตนเอง จนเกิดความ
กระจ่างในปัญหาของตนเองสามารถวางแผนและหาแนวทางตดัสินใจแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้
(กรมวิชาการ, 2545 อา้งถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) นอกจากนีย้งั



  190 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Vandepitte et al. (2016) ท่ีไดท้าํการศกึษาเรื่อง ผลของการใหค้วาม
ชว่ยเหลือในรูปแบบตา่งๆ ตอ่ผูด้แูลผูส้งูอายอุลัไซเมอร ์โดยการทบทวนวรรณกรรม 53 ฉบบั ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การช่วยเหลือโดย Psycho-Educational ไดผ้ลดีสาํหรบัผู้ดูแล Cognitive 
behavior therapy สามารถลดภาวะสบัสนของผูด้แูลลงได ้ส่วน Occupational therapy สามารถ
ลดปัญหาพฤตกิรรมระหว่างผูป่้วย และเพิ่มประสิทธิภาพของผูด้แูลไดก้ารใหค้าํปรกึษาในรูปแบบ
ต่างๆ สามารถลดความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ของผูดู้แลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
สอดคลอ้งกับสกอต (Scott, 2013) ท่ีไดท้าํการศึกษาตวัแปรปัจจยัของความหยุ่นตวัท่ีส่งผลต่อ
ภาวะความเหน่ือยลา้ของผูด้แูลผูป่้วยอลัไซเมอร ์กบัผูด้แูลทัง้หมด 111 คนซึ่งผลการศกึษาพบว่า 
ความหยุน่ตวัและภาวะความเหน่ือยลา้ของผูด้แูลมีความสมัพนัธก์นั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือความ
หยุ่นตวัเพิ่มขึน้ ภาวะความเหน่ือยลา้ของผู้ดูแลก็จะลดลง แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัในการ
เสรมิสรา้งความหยุน่ตวัโดยผา่นกระบวนการช่วยเหลือตา่งๆ 
  นอกจากนีเ้ม่ือทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมรงัแกของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ จงึไดน้าํคะแนนของพฤตกิรรมรงัแกหลงัการทดลองมาวิเคราะหด์ว้ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ซึ่งไดท้าํการทดสอบขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ของการใชส้ถิต ิพบวา่ คา่คะแนนของพฤติกรรมรงัแกมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) 
และความแปรปรวนของตวัแปร (Homogeneity of Variances) ไม่แตกตา่งกนั (p > 0.05) เป็นไป
ตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้สถิติ ซึ่งคาดหวังว่าเม่ือความฉลาดทางสังคมของสองกลุ่ม
แตกต่างกันย่อมส่งผลใหพ้ฤติกรรมการรงัแกของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกันดว้ย โดยเม่ือนาํขอ้มูล
พฤติกรรมรังแกมาทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า 
พฤติกรรมรงัแกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า F=7.940, 
p =0.01 ตามลาํดบั นั่นแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือความฉลาดทางสงัคมแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤติกรรม
รงัแกแตกตา่งกัน เป็นไปตามแนวคิดของ วรรณภา พิพฒันธ์นวงศ ์(2560) กล่าวว่า วตัถปุระสงค์
ของการใหค้าํปรกึษาทาํใหผู้ร้บัการปรกึษาเขา้ใจตนเองเกิดความกระจ่าง เขา้ใจในตนเอง สามารถ
เช่ือมโยงความคดิ อารมณค์วามรูส้ึกเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ท่ี
ส่งผลใหผู้ร้บัการปรึกษารบัรูถ้ึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตนเองและคนรอบขา้ง ทาํใหผู้ร้บัการปรึกษาเห็น
เปา้หมายของตนเองไดช้ดัเจนขึน้ ขณะเดียวกนัสมัพนัธภาพและการใชท้กัษะของผูใ้หก้ารปรกึษา
จะช่วยลดปฏิกิริยาทางจิตใจของผูร้บัการปรึกษาท่ีมีต่อผูใ้หก้ารปรึกษา ตลอดจนผูร้บัคาํปรึกษา
สามารถเรียนรูท่ี้จะทาํความเขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป ผูร้ ับการปรึกษา
ยอมรบัปัญหาท่ีมีอยู่ ผูใ้หก้ารปรกึษาจะช่วยใหผู้ร้บัการปรกึษาสามารถคน้หาปัญหา สาเหต ุและ
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ความตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษายอมรบัปัญหาท่ีมีอยู่ไดม้ากกว่า หรือยอมรบั
วา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของปัญหานัน้ดว้ย ก่อใหเ้กิดความตระหนกัและมีแรงจงูใจท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ไดด้ว้ยตนเอง ผูร้บัการปรกึษาปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เม่ือผูร้บัการปรกึษาเขา้ใจตนเอง
และยอมรบัปัญหาท่ีมีอยู่ จะส่งผลใหผู้ร้บัการปรึกษามีความตอ้งการท่ีจะปรบัเปล่ียนพฤติกรรม
เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยู่ และดว้ยกระบวนการใหก้ารปรกึษา จะช่วยเอือ้อาํนวยใหผู้ร้บัการปรึกษา
สามารถใชศ้กัยภาพของตนเองท่ีมีอยู่มาใชใ้นการเลือกและคน้หาวิธีการท่ีเหมาะสมกับตวัเอง ซึ่ง
จะช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหากระทาํไดอ้ย่างสมคัรใจและไดผ้ล สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง คือสอดคลอ้ง
กับสภาพของผูร้บัการปรึกษาไดม้ากกว่า และจะเป็นแบบฉบบัท่ีช่วยใหผู้ร้บัการปรึกษาสามารถ
หาทางเลือกใหม่ๆ  ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะทาํใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีมีคณุภาพดีขึน้ตอ่ไป 
และ สุขอรุณ วงษ์ทิม (2554) กล่าวว่า การใหบ้ริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคลนัน้มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาเกิดความเขา้ใจในตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสิ่งแวดลอ้ม ช่วย
พฒันาสง่เสรมิศกัยภาพ ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการศกึษา ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสงัคม
ของผู้รับการปรึกษา ให้ผู้รบัการปรึกษาปรับเปล่ียนความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีการปรบัตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ขึน้ นาํไปสู่การดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่าง
มีความสขุและมีสุขภาพจิตท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของงานวิจยัของ ขวญัธิดา พิมพการ  สนุทรี 
ภานุทัต  พรภิรมย ์หลงทรพัย ์เฉลิมศรี นันทวรรณ และสุวิมล พนาวัฒนกุล (2560)  ซึ่งไดศ้ึกษา
เก่ียวกบัการใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพรายบคุคลแบบบรูณาการ โดยสรุปไดด้งันี ้นิยามและขอบเขต
ของการใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพ เป็นกระบวนการของสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรกึษากบัผูร้บั
การปรกึษา เพ่ือใหเ้ขาไดรู้จ้กัเขา้ใจตนเอง และตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ซึ่งหลกัการและ
กระบวนการของการใหค้าํปรกึษาทางสขุภาพรายบคุคล ผูใ้หค้าํปรกึษาตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อสุขภาพร่วมดว้ย อีกทัง้ขอ้ดีและขอ้ควรคาํนึงของการใหค้าํปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคลตอ้ง
ตระหนกัถึงผูร้บัคาํปรึกษาในบริบทของแต่ละบคุคล และรูปแบบของการใหค้าํปรึกษาจะเลือกใช้
รูปแบบใดก็ตาม ตอ้งคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ผูร้บัคาํปรกึษาไดร้บัมากท่ีสดุส่วนการเลือกใชท้ฤษฎีการ
ให้คาํปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคลแบบบูรณาการมีวิธีการ 3 ประเด็นคือ 1) วิธีการคัดเลือก
เทคนิคท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 2) การบูรณาการเชิงทฤษฎีและ 3) วิธีการเชิงปัจจัยร่วม เพ่ือให้
เหมาะกับผูร้บัคาํปรึกษาในแต่ละราย และงานวิจยัของ ตนัติมา ดว้งโยธา (2553) ไดศ้กึษาและ
พฒันาความหยุ่นตวัของผูด้แูลผูป่้วยจิตเวชโดยการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล ผลการศกึษาวิจยั
พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความหยุ่นตัว ด้านกายภาพ ด้าน
สมัพนัธภาพ ดา้นอารมณ ์ดา้นคณุธรรม ดา้นการรูค้ิด และดา้นจิตวิญญาณ มีคา่ความเหมาะสม
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พอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีนํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑส์ูง และสามารถวัด
องคป์ระกอบของความหยุ่นตวัได  ้โปรแกรมการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล มี 3 ขัน้คือ ขัน้เริ่มตน้ 
ขัน้พฒันาความสามารถ และขัน้สรุปมีการประยุกตท์ฤษฎีและเทคนิคการใหค้าํปรึกษามาใชใ้น
การพฒันาความหยุ่นตวั การใหค้าํปรึกษาเป็นรายบคุคลมีผลใหค้วามหยุ่นตวัของผูด้แูลผูป่้วยจิต
เวชเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ความหยุ่นตวัโดยรวมและรายองคป์ระกอบของกลุ่มทดลองท่ี
ไดร้บัการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล และกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การติดตามผล แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หลงัจากทดลองใชโ้ปรแกรม
การใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแกเสรจ็สิน้ไดด้าํเนินการสมัภาษณก์ลุ่มทดลองเพ่ือนาํขอ้มลูท่ีได้
มาร่วมอธิบายผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกให้
ชดัเจนขึน้ สามารถอภิปรายไดว้่า โปรแกรมการช่วยเหลือทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมสามารถเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมี
พฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้นได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Corey (2012) ไดก้ล่าวว่าการใหค้าํปรกึษานัน้ 
สามารถช่วยใหบ้คุคลมีการรบัรูถ้ึงความสามารถ มีรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมท่ีส่งผลตอ่
พฤติกรรมท่ีดีขึน้ โดยสามารถเลือกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์เกิดแรงจงูใจและมีการ
ตัง้จุดมุ่งหมายต่อสิ่งต่างๆ อย่างกระตือรือรน้ อีกทัง้ยงัส่งเสริมใหเ้กิดการมองโลกในแง่ดีและมี
ความยืดหยุน่ตอ่อารมณ ์ความคดิ และความรูส้กึมากขึน้อีกดว้ย 
  นอกจากนีจ้ากการท่ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการใหค้าํปรกึษารายบคุคลตัง้แตค่รัง้ท่ี 1-8  พบว่า 
นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกมีความสนใจโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความ
ฉลาดทางสงัคม โดยในครัง้ท่ี 1 ในการเขา้รว่มโปรแกรมของนกัเรียนแตล่ะคนยงัไม่คุน้เคยกบัผูว้ิจยั
จงึทาํใหค้วามรว่มมือในการใหค้าํปรกึษายงันอ้ย แตห่ลงัจากผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือสรา้ง
สมัพนัธภาพจึงทาํใหน้กัเรียนเริ่มมีความคุน้เคยมากขึน้ เทคนิคท่ีใช ้ไดแ้ก่ การฟังอย่างตัง้ใจ การ
ถาม การยอมรบัอย่างไม่มีเง่ือนไข การแสดงพฤติกรรมการใส่ใจ การสะทอ้นความรูส้ึก การทาํ
ความกระจ่าง สอดคลอ้งกับ พงษ์พันธ์ และ วิไลลักษณ ์พงษ์โสภา (2556) ผูใ้หค้าํปรึกษาตอ้ง
พยายามสรา้งบรรยากาศท่ีแสดงถึงความอบอุ่น เป็นกนัเอง ซึ่งจะนาํไปสู่การคน้พบตนเอง เขา้ใจ
และยอมรบัตนเอง อีกทัง้ยงัสามารถคน้หาแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาตนเองตรงตามหลกั
ของความเป็นจริง จนนาํไปสู่การพฒันาความฉลาดทางสงัคมในแตล่ะดา้น โดยการใหค้าํปรกึษา
ครัง้ท่ี 2 และ 3 เป็นการพัฒนาความฉลาดทางสงัคมดา้นการตระหนักรูท้างสังคม หลังจาก
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นกัเรียนมีความคุน้เคยกับผูว้ิจยัมากขึน้ สงัเกตไดจ้ากการตอบคาํถาม และการพูดคยุโตต้อบกับ
ผูว้ิจยัทาํกระบวนการใหค้าํปรกึษาราบรื่นมากขึน้ โดยในการใหค้าํปรกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัใช้เทคนิคคิด-
รูส้ึก (Think-Feel Technique) เทคนิคการอยู่กับความรูส้ึก (Stay with Feeling) เทคนิคภาวะ
จินตนาการ (Fantasy Approaches) เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถในการตระหนกัรูค้วามรูส้ึก 
และอารมณข์องตนเองและผู้อ่ืน รบัรูส้ถานการณใ์นสงัคมอย่างถูกตอ้ง โดยดไูดจ้ากสิ่งท่ีนกัเรียน
พดู เช่น “จากคนทีแ่บบว่าชอบแกลง้เพือ่น ชอบนินทาเพือ่น เดี๋ยวนีก็้เปลี่ยนครบั เอาใจเขามาใส่
ใจเราครบั”  จนสามารถรบัรูม้มุมองและอารมณค์วามรูส้ึกของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสงัคม เช่น “ได้
รูส้ึกถึงความรูส้ึกของเพื่อนว่าเป็นยงัไง แบบรูว้่าพอเราแกลง้เพื่อนอย่างนี ้เพื่อนก็เจ็บครับ เรา
แกลง้แบบเราแคค่ดิสนกุแตเ่พือ่นเขาไม่สนกุกบัเรา” และ “เรารูถ้ึงความรูส้ึกของผูอ้ืน่ เราก็สามารถ
อยู่ร่วมในสงัคมได ้และก็ถา้เราไม่แกลง้เพือ่นจะมีคนเขา้มาหาเรา เราก็อยู่ร่วมในสงัคมเพือ่นได้
ครบั”  สอดคลอ้งกบั พงษพ์นัธ ์และ วิไลลกัษณ ์พงษโ์สภา (2556) กล่าวว่า เม่ือเกิดความอ่ิมตวัใน
สภาวะอารมณโ์ดยเฉพาะในสิ่งท่ีตอ้งการหลีกเล่ียง เชน่ ในสมัพนัธภาพกบับคุคลและสงัคม บคุคล
จะสามารถจัดการความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนได้ตรงประเด็นและดีขึน้เพ่ือเพิ่มการ
ตระหนกัรูข้องตนเอง การใหค้าํปรกึษาครัง้ท่ี 4 และ 5 เป็นการพฒันาความฉลาดทางสงัคมดา้น
การเขา้ใจขอ้มูลทางสงัคมซึ่ง โดยผูว้ิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนมีท่าทีท่ีผ่อนคลายมากขึน้ เป็นดา้นท่ี
นกัเรียนมีความเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ โดยนกัเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหเ์หตกุารณใ์นสงัคม
ไดดี้ขึน้ สังเกตไดจ้ากกิจกรรมท่ีนักเรียนสะทอ้นใหเ้ห็นความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น “การทาํ
ความดเีป็นสิ่งทีส่งัคมตอ้งการ สงัคมตอ้งการความดี ไดป้รบัปรุงขอ้เสียการแกลง้เพือ่นทาํใหเ้พือ่น
ไดร้บับาดเจ็บ เราก็ไดป้รบัปรุงไม่แกลง้เพือ่น” และ “การทีเ่รามีพฤตกิรรมทีด่ี ช่วยเหลือผูอ้ืน่ในทาง
ที่ผูอ้ื่นหนกัหรือว่าทุกข์ใจ การที่เราไดต้ัง้ใจฟังผูอ้ื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ
ต่างๆ ไม่รงัแกผูอ้ื่น สิ่งเหล่านัน้มนัทาํใหเ้ราภาคภูมิใจมากครบั” โดยนกัเรียนใชข้อ้มูลทางสงัคม
พฒันากระบวนการคดิของตนเอง โดยการคิดวิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการ
แสดงพฤติกรรม เช่น “การอยู่ในสงัคมครบั ตอ้งเขา้ใจความรูส้ึกคนอืน่ครบั ถึงจะอยู่ร่วมในสงัคม
กบัผูอ้ืน่ไดค้รบั และไม่แกลง้เพือ่น ไม่แกลง้คนอืน่ครบั เรารูว้่าไม่แกลง้คนอืน่ มนัช่วยสงัคมอย่างนี ้
ครับ” และ “การนิสัยดีจะมีเพื่อนเล่นเยอะครับ รวมทั้งไดค้วามรูจ้ากโปรแกรมนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั แลว้บอกต่อคนอื่นครบั ความรูท้ี่เกี่ยวกบัสงัคมครบั ไดเ้ขา้กบัสงัคมไดง้่าย”  โดย
เลือกเทคนิคภาวจินตนาการ (Fantasy Approaches) สอดคลอ้งกับ Shaffer (2000) กล่าวว่า 
บคุคลควรมีกระบวนการรบัขอ้สนเทศทางสงัคมเพ่ือปรบัปรุงประสบการณ์ในการแสดงพฤติกรรม
ทางสงัคมและเพ่ือพฒันาบคุลิกภาพของตนเอง ตระหนกัถึงมารยาทในสงัคม สิ่งท่ีควรทาํ ระเบียบ
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ของสงัคม สามารถนาํไปปรบัใชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้ส่วนในครัง้ท่ี 6-7 เป็นการพฒันาทกัษะทาง
สงัคม มุ่งหวงัใหน้กัเรียนมีความสามารถใชท้กัษะทางสงัคมเพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและอยู่รว่มกับ
บคุคลอ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม และจากสิ่งท่ีนกัเรียนไดแ้สดงออก เช่น “การเขา้สงัคมไดแ้บบไม่ตอ้ง
รงัแกผูอ้ืน่ดว้ยครบั” และ “ความรูส้ึกตอนแรก ผมเป็นคนไม่ค่อยดีครบั แต่พอผมไดค้วามรูจ้ากคน
อืน่ ผมก็เขา้อยูร่่วมในสงัคมได ้ไม่แกลง้ผูอ้ืน่ เขา้ใจผูอ้ืน่ดีครบั”  ดงันัน้ขอ้คน้พบจะเห็นว่านกัเรียน
มีการเปล่ียนแปลงทางทกัษะสงัคม โดยใชเ้ทคนิคการฝึกทกัษะ (Skills Training) เทคนิคการ
เสริมแรง (Reinforcement) เทคนิคการมอบหมายการบา้น (Assign Homework) โดยมีแนวคิดว่า
พฤติกรรมมนุษยห์ากไดร้ับการฝึกฝนบ่อยครัง้ ร่วมกับการเสริมแรง จะช่วยให้นักเรียนมีความ
ชาํนาญและมั่นใจ กลา้ท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตจริงมากขึน้ รวมทัง้มีการมอบหมายการบา้นเพ่ือใหไ้ด้
ฝึกปฏิบตัใินชีวิตจรงิ สอดคลอ้งกบั พงษพ์นัธ ์และ วิไลลกัษณ ์พงษโ์สภา (2556) การใหค้าํปรกึษา
แบบพฤตกิรรมนิยมท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแลว้ ยงัช่วย
ให้ผู้ร ับคาํปรึกษามีความคิดท่ีเต็มไปดว้ยเหดุผล สามารถวิเคราะหส์ิ่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมองเห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพการณแ์ละผลท่ีจะตามมา โดยใชเ้ทคนิค
ตวัแบบ (Modeling Technique) เพ่ือใหเ้ลียนแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละการปรบัโครงสรา้ง
ทางความคดิ ความเช่ือ อารมณค์วามรูส้กึ และพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมขึน้ และการใหค้าํปรกึษาครัง้
ท่ี 8 ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นสีหนา้ท่ีสดช่ืนของนกัเรียน ในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชใ้ชเ้ทคนิคการใชค้าํถามปลายเปิด 
เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการทาํให้เกิดความกระจ่าง และเทคนิคการให้กําลังใจ  โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งเป็นรูปแบบการคิดท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษา โดยผูว้ิจยัและผูร้บัคาํปรึกษาจะแลกเปล่ียนสิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูว้่า
ตนเองนัน้เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบา้ง และนกัเรียนวางแผนท่ีจะใชส้ิ่งท่ีตนไดเ้รียนรูอ้ย่างไร ซึ่ง
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้อย่างชัดเจน ดงัขอ้ความท่ีกล่าวว่า “การไดรู้จ้ักการเขา้ใจใน
ความสาํคญัของสงัคม จะไดเ้ห็นความรูไ้ดอ้ย่างมีความสขุ เขา้ใจกนัไดง้่าย มีความเคารพนบัถือ
กนั” และ “การไดน้าํความรูค้รบัเก่ียวกบัเรื่องตา่งๆ นาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้เก่ียวกบัการตัง้ใจ
ฟัง การมีพฤติกรรมท่ีดี และการช่วยเหลือผู้อ่ืน และการไม่รังแกผู้อ่ืนครับ ” รวมทั้ง “ถา้เรามี
พฤติกรรมที่ไม่ดีก็ไม่สามารถช่วยเหลือผูอ้ื่นได ้การที่เราเป็นคนดีของสงัคม เขา้ร่วมกบัสงัคมได้
ง่าย ร่วมกิจกรรมในสงัคมไดง้่ายแลว้ก็คนอื่นรูจ้ักเราไดง้่ายไม่มองเราไม่ดีครับ” สอดคลอ้งกับ  
พงษพ์นัธ ์และ วิไลลกัษณ ์พงษโ์สภา (2556) การใหค้าํปรึกษามีจดุมุ่งหมายใหผู้ร้บัคาํปรกึษาทาํ
ใหเ้กิดความเขา้ใจยอมรบัในตนเอง สามารถคน้หาวิธีการและแนวทางในการจดัการกับปัญหา 
ปรบัปรุงและพฒันาตนเอง โดยใชเ้ทคนิคการใชค้าํถามปลายเปิด เทคนิคการสรุปความ เทคนิค
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การทาํใหเ้กิดความกระจา่ง และเทคนิคการใหก้าํลงัใจ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองอย่าง
เต็มศกัยภาพตรงตามความเป็นจริง และสามารถเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม จนนาํไปสู่การ
ลดพฤตกิรรมรงัแกของนกัเรียนได ้
 อีกทั้งเม่ือพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับคะแนนพฤติกรรมการรังแกจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมรงัแก แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมสง่ผลตอ่การลดลงของพฤติกรรมการรงัแกของกลุ่มทดลองได ้สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยท่ีนาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลมาใชใ้นเรื่องความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา้
ดงัเช่นงานวิจยัของ ปนดัดา พิทยาภรณ ์และ มลัลวีร ์อดลุวฒันศิริ (2554)ไดศ้กึษาผลของการให้
คาํปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผูป่้วยท่ีไดร้บัการผ่าตดัหวัใจ ผลการศึกษาพบว่า เม่ือ
สิน้สดุการใหค้าํปรึกษา และภายหลงัการผ่าตดั 3 วนั กลุ่มทดลองมีระดบัความวิตกกงัวลตํ่ากว่า
ก่อนไดร้บัการใหค้าํปรกึษาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แตไ่ม่พบความแตกตา่งอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติของระดบัความวิตกกงัวลของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุทัง้หลงัสิน้สดุการให้
คาํปรกึษา และภายหลงัการผ่าตดั 3 วนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกานดา กอแกว้ และ สขุ
อรุณ วงษ์ทิม (2560) ซึ่งไดศ้ึกษาผลของการใหก้ารปรึกษาแบบรายบุคคลท่ีมีต่อการเสริมสรา้ง
ความสขุในผูป่้วยมะเรง็เตา้นมหลงัผ่าตดัเตา้นมออก ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมหลงั
ผ่าตัดเตา้นมออกมีคะแนนความสุขเพิ่มขึน้ภายหลังการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และ 2) ผูป่้วยโรคมะเรง็เตา้นมหลงัผา่ตดัเตา้นมออกท่ีไดร้บัการให้
การปรึกษาแบบรายบุคคลมีคะแนนความสุขเพิ่มสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลการ ทรงศรี และ ณรงค ์จนัทรแ์กว้ (2562) 
ซึ่งได้ศึกษาผลของการให้คาํปรึกษาต่อความสามารถเผชิญปัญหาในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 78.50 มีอายุ
มากกว่า 51 ปี รอ้ยละ 47.70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอ้ยละ 65.40 การศกึษาระดบัประถม
ศึกษา รอ้ยละ 51.41 ประสบการณด์แูลผูป่้วยเป็นระยะเวลา 1–5 ปี รอ้ยละ 51.40  ผลการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการใหค้าํปรึกษาพบว่า หลังใหค้าํปรึกษาค่าคะแนน
เฉล่ียของระดบัความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) และค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการเผชิญปัญหาของผูดู้แลผูป่้วยโรคเรือ้รงัเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ
(p<0.05) และเป็นไปตามแนวคิดของชาน และคนอ่ืนๆ (Chan et al., 2015) กล่าวว่าการให้
คาํปรึกษามีเปา้หมายเพ่ือช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญปัญหาได ้สามารถตดัสินใจในชีวิตได ้หรือ
เปล่ียนแปลงสิ่งท่ีตอ้งการในชีวิตได ้โดยช่วยใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงดว้ยความสมัครใจ 
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บรรลุความตอ้งการการเปล่ียนแปลง หรือสรา้งทางเลือกท่ีเหมาะสม และช่วยใหบุ้คคลสามารถ
เอาชนะปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดใ้นทันที และสุดท้ายเพ่ือให้บุคคลไดท้าํหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 1. แบบประเมินพฤติกรรมการรงัแกเป็นแบบรายงานตนเองซึ่งทาํการเก็บขอ้มลูนกัเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างเพียงแค่อย่างเดียว ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรประเมินพฤติกรรมการรงัแกจาก
กลุม่อ่ืนๆ ดว้ย เชน่ ครู เพ่ือน ผูป้กครอง เป็นตน้ 
 2. กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนซึ่งมีเพียงโรงเรียนเดียวเท่านัน้ ดัง้นัน้อาจไม่
สามารถเป็นตวัแทนของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแกไดท้ัง้หมด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
  1.1 โปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแกสรา้งขึน้ตามกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาซึ่งสามารถลดพฤติกรรมรงัแกได ้ในการวิจยัครัง้นีน้ัน้สามารถสามารถลด
พฤตกิรรมรงัแกได ้ทัง้นีผ้ลการวิจยัถือวา่เป็นทางเลือกใหมข่องการแกปั้ญหาพฤตกิรรมรงัแก 
  1.2 โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรงัแกนัน้ ในการทาํวิจยัครัง้นีท้าํการ
ทดลองกบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เน่ืองจากเป็นช่วงชัน้ท่ีมีอตัราการรงัแกสงู ซึ่งจาก
ข้อค้นพบในงานวิจัย พบว่า พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนนอกจากเกิดขึน้ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้แลว้ยังพบในช่วงชัน้อ่ืนอีก ดัง้นัน้จึงสามารถนาํโปรแกรมการใหค้าํปรึกษา
รายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การ
ลดพฤตกิรรมรงัแก ไปประยกุตใ์ชใ้นการลดพฤตกิรรมรงัแกแก่นกัเรียนในชว่งชัน้อ่ืนไดเ้ชน่กนั 
  1.3 จากผลการวิจัยนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรงัแกท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการรงัแกเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องรา้ยแรง ดงันัน้ในการช่วยเหลือผู้รบัคาํปรึกษาควร
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการรังแกให้มาก จะทาํให้ส่งผลในการ
เสรมิสรา้งในดา้นอ่ืนของนกัเรียนไดดี้ขึน้ 
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 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.2 ในการศึกษาครัง้ต่อไปในหน่วยงานทีเอือ้ต่อการใหค้าํปรึกษา ควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบผลการใหค้าํปรกึษารายบุคคล และการใหค้าํปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาด
ทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมรงัแก 
  2.3 ควรมีการศกึษาความฉลาดทางสงัคมในกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เช่น นกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เป็นตน้ 
  2.4 มีการติดตามพฤติกรรมรงัแกของนกัเรียนเป็นระยะ ทกุ 1 เดือน หรือ 3 เดือนใน
การศกึษาครัง้ตอ่ไป เพ่ือรกัษาและตดิตามการเปล่ียนของพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอยา่ง 
  2.5 มีการดาํเนินการใหค้าํปรึกษาเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน 
โดยใชว้ิธีการอ่ืนๆ เช่น การฝึกอบรม เป็นตน้ เพ่ือช่วยเหลือบุคคลในการแก้ไขปัญหา ทางดา้น
อารมณ์และกระบวนการคิด หรือดา้นพฤติกรรม เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งทางดา้นความคิด 
ความรูส้ึก และพฤติกรรม ทาํใหบุ้คคลยอมรบักับสภาพปัญหา การพัฒนาศกัยภาพของตนเอง 
เพ่ือใหบุ้คคลเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลง และมองเห็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาได ้
และควรมีการให้คาํปรึกษาครอบครัวร่วมด้วย เน่ืองจากผลงานวิจัย พบว่า ครอบครัวเป็น
องคป์ระกอบหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การรงัแกของนกัเรียน 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคณุภาพแบบวดัความฉลาดทางสงัคม 
 

“The Tromso Social Intelligence Scale” 
 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปนดัดา ยิม้สกลุ อาจารยส์าขาวิชาจิตวิทยา 
 และการแนะแนว คณะครุศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี 
 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สาธร ใจตรง อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาจิตวิทยา 
 คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
 

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิภา พงศว์ิรตัน ์ นายกสมาคมแนะแนว 
 แหง่ประเทศไทย  
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“โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก” 

 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารยภ์าควิชาการแนะแนวและ 
 จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปนดัดา ยิม้สกลุ อาจารยส์าขาวิชาจิตวิทยา 
 และการแนะแนว คณะครุศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี 
 

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สาธร ใจตรง อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาจิตวิทยา 
 คณะศกึษาศาสตร ์
 

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิภา พงศว์ิรตัน ์ นายกสมาคมแนะแนว 
 แหง่ประเทศไทย   

 

5. พ.ต.ท.หญิง พญ.อญัชลีุ ธีระวงศไ์พศาล แพทยป์ระจาํกลุม่งานจิตเวช 
 และยาเสพตดิ โรงพยาบาลตาํรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
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ภาคผนวก  ค 
 

1) คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบวดัความฉลาดทางสงัคม  
“The Tromso Social Intelligence Scale” 

 

2) คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้ง 
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก 
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ตาราง 15 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบวดัความฉลาดทางสงัคม “The Tromso Social 
Intelligence Scale” 
 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 
ผลการประเมินโดย 

ผูเ้ชียวชาญ 
คา่ดชันี 

IOC 
1 2 3 

1 ฉนัสามารถทาํนายพฤตกิรรมของคนอ่ืนได ้ +1 +1 +1 1.0 
2 ฉนัมกัจะรูส้กึวา่มนัยากท่ีจะเขา้ใจ

ทางเลือกอ่ืนๆ 
+1 +1 +1 1.0 

3 ฉนัรูว้า่การแสดงออกของฉนัจะทาํใหค้น
อ่ืนรูส้กึอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.0 

4 ฉนัมกัจะรูส้กึไมม่ั่นใจกบัคนใหมท่ี่ฉนัไม่
รูจ้กั 

+1 +1 +1 1.0 

5 ผูค้นมกัทาํใหฉ้นัประหลาดใจกบัสิ่งท่ีพวก
เขาทาํ 

+1 +1 +1 1.0 

6 ฉนัเขา้ใจความรูส้กึของคนอ่ืน +1 +1 +1 1.0 
7 ฉนัเขา้กบัสถานการณท์างสงัคมไดง้่าย +1 +1 +1 1.0 
8 ฉนัไมส่ามารถอธิบายไดว้า่ทาํไมคนอ่ืน

โกรธฉนั 
+1 +1 +1 1.0 

9 ฉนัเขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้น +1 +1 +1 1.0 
10 ฉนัมกัจะทาํไดดี้ในการเขา้กบัสถานการณ์

ใหมแ่ละพบเจอกบัคนท่ีฉนัไดพ้บเป็นครัง้
แรก 

+1 +1 +1 1.0 

11 ผูค้นมกัจะรูส้กึโกรธหรือหงดุหงิดเม่ือฉนั
พดูในสิ่งท่ีฉนัคิด 

+1 +1 +1 1.0 

12 ฉนัมีชว่งเวลาท่ียากลาํบากในการเขา้กบั
บคุคลอ่ืน 

+1 +1 +1 1.0 

13 ฉนัรูส้กึวา่ตวัฉนัเป็นคนคาดเดาไดย้าก +1 +1 +1 1.0 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 
ผลการประเมินโดย 

ผูเ้ชียวชาญ 
คา่ดชันี 

IOC 
1 2 3 

14 ฉนัมกัจะเขา้ใจในสิ่งท่ีผูอ่ื้นพยายามทาํ
ใหบ้รรลผุล โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใหพ้วก
เขาอธิบายอะไร 

+1 +1 +1 1.0 

15 ฉนัจะใชเ้วลานานมากท่ีจะทาํใหฉ้นั
รูจ้กัคนอ่ืนไดดี้ 

+1 +1 +1 1.0 

16 ฉนัไมไ่ดต้ระหนกัถึงสิ่งท่ีฉนัทาํกบัผูอ่ื้น +1 +1 +1 1.0 
17 ฉนัสามารถคาดเดาไดว้า่คนอ่ืนจะมี

ปฏิกิรยิาตอ่พฤตกิรรมของฉันอยา่งไร 
+1 +1 +1 1.0 

18 ฉนัทาํไดดี้ในการทาํความเขา้ใจกบั
ผูอ่ื้นท่ีไมเ่คยรูจ้กั 

+1 +1 +1 1.0 

19 ฉนัเขา้ใจคนอ่ืนๆ ท่ีพยายามส่ือสาร
ผา่นการแสดงออกทางกาย  

+1 +1 +1 1.0 

20 ฉนัมกัมีปัญหาในการหาหวัขอ้สนทนา
ท่ีดี 

+1 +1 +1 1.0 

21 ฉนัรูส้กึแปลกใจกบัปฏิกิรยิาของคนอ่ืน
ตอ่สิ่งท่ีฉนัทาํ 

+1 +1 +1 1.0 

 
หมายเหตุ :   องคป์ระกอบท่ี 1 : การเขา้ใจขอ้มลูทางสงัคม (Social Information Processing) 
  ขอ้ท่ี 1,3,6,9,14,17,19 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 : ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 
  ขอ้ท่ี 4,7,10,12,15,18,20 
 

องคป์ระกอบท่ี 3 : การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social Awareness) 
  ขอ้ท่ี 2,5,8,11,13,16,21 
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ตาราง 16 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก 
 

ครัง้ท่ี หวัขอ้การใหค้าํปรกึษา 
ผลการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ คา่ดชันี 

IOC 1 2 3 4 5 
1 การสรา้งสมัพนัธภาพและชีแ้จง

วตัถปุระสงคข์องการใหค้าํปรกึษา 
แก่นกัเรียนท่ีเขา้รว่มการให้

คาํปรกึษาเป็นรายบคุคลเพื่อพฒันา 
ความฉลาดทางสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2 การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการตระหนกัรูค้วามรูส้ึก  

และอารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น  
0 +1 +1 +1 +1 1.0 

3 การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบั 

สงัคมอยา่งถกูตอ้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4 การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการตดัสินใจในการปฏิบตัติน 

ตอ่ผูอ่ื้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5 การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการเขา้ใจสถานการณใ์นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6 การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการแสดงอารมณอ์ยา่ง

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7 การพฒันาความสามารถ 
ดา้นการแสดงพฤตกิรรม 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

8 การยตุกิารใหค้าํปรกึษา 
และการสะทอ้นการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

หมายเหตุ  : คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item - objective Congruence (IOC) มากกวา่ 0.60 
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ภาคผนวก  ง 
 

1)  สรุปโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 

 

2) โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
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ตาราง 17 สรุปโปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 
 

หัวข้อ 
วัตถุประสงคข์อง 
การให้ค าปรึกษา 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

คร้ังที ่1 
 

การสรา้ง
สมัพนัธภาพและ

ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการใหค้าํปรกึษา
แก่นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม
การใหค้าํปรกึษาเป็น

รายบคุคลเพื่อ
พฒันา 

ความฉลาดทาง
สงัคม 

1. เพ่ือสรา้งสรา้งบรรยากาศของ
ความไวว้างใจ อบอุน่ เป็นมิตร 
กระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบัซึ่งกนั
และกนัระหวา่งผูว้ิจยักบันกัเรียน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนทราบถึง
วตัถปุระสงคข์องการใหค้าํปรกึษา
เป็นรายบคุคลเพื่อเพ่ือพฒันา
ความฉลาดทางสงัคม รวมทัง้
บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนและ
ผูว้ิจยัในระหว่างการใหค้าํปรกึษา 
ระยะเวลา และสถานท่ีในการให้
คาํปรกึษา 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนทราบถึง
ประโยชนจ์ากการเขา้รว่มในการ
ใหค้าํปรกึษาครัง้นี ้
 

1. การสรา้งสมัพนัธภาพและชีแ้จง
วตัถปุระสงคข์องการใหค้าํปรกึษา
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็น
ศนูยก์ลาง (The Person-Centered 
Counseling Theory)  
   1. การฟังอยา่งตัง้ใจ 
   2. การถาม 
   3. การยอมรบัอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
   4. การแสดงพฤตกิรรมการใสใ่จ 
   5. การสะทอ้นความรูส้กึ 
   6. การทาํความกระจา่ง 

คร้ังที ่2 
 

การพฒันา
ความสามารถ 

ดา้นการตระหนกัรู ้
ความรูส้กึ และ

อารมณข์องตนเอง
และผูอ่ื้น 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการตระหนกัรูค้วามรูส้กึ และ
อารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น  
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการเขา้ใจอารมณข์องผูอ่ื้นท่ี
แสดงออกในสถานการณต์า่งๆ 
 

การพฒันาความสามารถดา้นการ
รบัรูค้วามรูส้กึ และอารมณข์องผูอ่ื้น  
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบเกสตลัท ์(Gestalt 
Counseling Theory)   
ไดแ้ก่ เทคนิคคิด-รูส้กึ  
(Think-Feel Technique) 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

หัวข้อ 
วัตถุประสงคข์อง 
การให้ค าปรึกษา 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

คร้ังที ่3 
 

การพฒันา
ความสามารถ 

ดา้นการตระหนกัรู ้
เก่ียวกบั 

สงัคมอยา่งถกูตอ้ง 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนไดร้บัรูเ้ทา่ทนั 
สถานการณร์อบขา้ง ไดแ้ก่ 
บรรยากาศสมัพนัธภาพระหวา่ง 
บคุคล กลุม่คน และรบัรูถ้าน
การณใ์นสงัคมอยา่งถกูตอ้ง  
2. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถรูแ้ละ
เขา้ใจกิรยิาทา่ทางท่ีอีกฝ่ายแสดง
ออกมา วิเคราะหส์ถานการณแ์ละ
ตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม 

การพฒันาความสามารถดา้นการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัสงัคมอย่างถกูตอ้ง 
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบเกสตลัท ์(Gestalt 
Counseling Theory)   
     1. การอยู่กบัความรูส้กึ (Stay 
with Feeling) 
     2.เทคนิคภาวจินตนาการ 
(Fantasy Approaches) 
 

คร้ังที ่4 
 

การพฒันา
ความสามารถ 

ดา้นการตดัสินใจใน
การปฏิบตัิตนตอ่

ผูอ่ื้น 
 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ดา้นการตดัสินใจในการปฏิบตัติน
ตอ่ผูอ่ื้น ยอมรบัฟังความคดิเห็น
ของผูอ่ื้น และรูจ้กัชว่ยเหลือผูอ่ื้น
เม่ือเผชิญปัญหา 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนพฒันาตนเองใน
การใหค้วามสนใจ สงัเกต ทาํ
ความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูอ่ื้น
ในสภาพการณท์างสงัคม 
 

การพฒันาความสามารถดา้นการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัสงัคมอย่างถกูตอ้ง 
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมนิยม 
(Behavior Counselling Theory)  
เทคนิคการแกไ้ขปัญหา (Problem 
Solving) 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

หัวข้อ 
วัตถุประสงคข์อง 
การให้ค าปรึกษา 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

 

คร้ังที ่5 
 

การพฒันา
ความสามารถ 
ดา้นการเขา้ใจ

สถานการณใ์นสงัคม 
 

เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจ
ขอ้มลูทางสงัคม เขา้ใจถึง
กระบวนการท่ีอยูภ่ายใตเ้หตกุารณ์
ของสงัคม และใชข้อ้มลูทางสงัคม
เพ่ือการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอ่เหตกุารณน์ัน้  
 

การพฒันาความสามารถดา้นการมี
ขอ้สนเทศทางสงัคมผูว้ิจยั
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการใหค้าํปรกึษา
จากทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบ
เกสตลัท ์(Gestalt Counseling 
Theory)   
เทคนิคภาวจินตนาการ  
(Fantasy Approaches) 
 

คร้ังที ่6 
 

การพฒันา
ความสามารถ 
ดา้นการแสดง
อารมณอ์ยา่ง

เหมาะสม 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจ
ความคดิ ความรูส้กึ และอารมณท่ี์
มีของตนเอง 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู ้เรื่อง
อารมณต์า่งๆ และการแสดงออก
ทางอารมณท่ี์เหมาะสม นาํไปสู่
ความ สามารถในการแสดง
อารมณค์วบคมุอารมณไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

การพฒันาความสามารถดา้นการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัสงัคมอย่างถกูตอ้ง 
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมนิยม 
(Behavior Counselling Theory)  
   1. เทคนิคการฝึกทกัษะ (Skills 
Training)  
   2. การเสรมิแรง(Reinforcement)      
   3. การมอบหมายการบา้น 
(Assign Homework) 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

หัวข้อ 
วัตถุประสงคข์อง 
การให้ค าปรึกษา 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

คร้ังที ่7 
 

การพฒันา
ความสามารถ 
ดา้นการแสดง

พฤตกิรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถแสดง
พฤตกิรรมตอ่หนา้ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การ
ส่ือสาร การวางสีหนา้ ท่าทางได้
อยา่งเหมาะสม 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดในการ
ใชชี้วิตรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สามารถในพฒันาการสรา้ง
ความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีใกลช้ิด
สนิทสนม ดาํรงไวซ้ึ่งสมัพนัธภาพท่ีดี 

การพฒันาความสามารถดา้นการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัสงัคมอย่างถกูตอ้ง 
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบพฤตกิรรมนิยม 
(Behavior Counselling Theory ) 
ไดแ้ก่  
   1. การใชต้วัแบบ (Modeling) 
   2. การมอบหมายการบา้น 
(Assign Homework)  
 

 
 
 

คร้ังที ่8 
 

การสะทอ้นการเรียนรู ้
และ 

การยตุกิารใหค้าํปรกึษา 
 
 

1. เพ่ือใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นการเรียนรู ้
ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจ และทบทวนการ
เรียนรูจ้ากประสบการณก์ารเขา้รว่ม
โปรแกรมการใหค้าํปรกึษา ทาํให ้
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือสรุปภาพรวมของการให้
คาํปรกึษาเป็นรายบคุคลเพื่อพฒันา
ความฉลาดทางสงัคม และเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความรูส้ึกตอ่การ
ใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลเพ่ือ
พฒันาความฉลาดทางสงัคม 
3. เพ่ือยตุิการปรกึษาและประเมินผล
การใหค้าํปรกึษา 

การยตุกิารใหค้าํปรกึษา 
ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการให้
คาํปรกึษาจากทฤษฎีการให้
คาํปรกึษาแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูยก์ลาง (The Person-
Centered Counseling Theory) 
ไดแ้ก่ 
  1. การใชค้าํถามปลายเปิด 
  2. การสรุปความ  
  3. การทาํใหเ้กิดความกระจา่ง  
  4. การใหก้าํลงัใจ 
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2) โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤตกิรรมรงัแก 

 
โปรแกรมการใหค้าํปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมรังแก  หมายถึง วิธีการช่วยเหลือผู้รับ
คาํปรึกษา โดยผู้วิจัยได้บูรณาเทคนิคการให้คาํปรึกษารายบุคคล เพ่ือช่วยให้ผู้ร ับคาํปรึกษา
เสริมสรา้งการตระหนักรูท้างสังคม ทักษะทางสงัคม และการเขา้ใจขอ้มูลทางสงัคม โดยการให้
ความรู ้การฝึกปฏิบตัิ ซึ่งทัง้ผูว้ิจยัและผูร้บัคาํปรกึษาจะมีการแลกเปล่ียนทศันะเก่ียวกบัเปา้หมาย
ของการใหค้าํปรึกษา และจุดประสงคเ์ฉพาะดา้นเก่ียวกับทักษะต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคตามทฤษฎี
การใหค้าํปรกึษาท่ีมีความจาํเป็นตอ่การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคม  

 
ทา่นสามารถสแกนควิอารโ์คด้ดา้นลา่งเพ่ือดาวนโ์หลด 

โปรแกรมการใหค้าํปรกึษารายบคุคลเพื่อเสรมิสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีมีตอ่การลดพฤติกรรมรงัแก 
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